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 เมื่อคุณกฤษณะ มูรติ นักปรัชญาชาวอินเดียถูกถามวา “ลูกของฉัน ควรไดรับศึกษาลักษณะใดเพ่ือเขา
จะสามารถเผชิญกับสังคมอันยุงเหยิงและสลับซับซอนในอนาคตได” ทานตอบวา การศึกษาของเราทุกวันนี้
เปนเพียงการสอนใหผูเรียนคลอยตามคําสอนและธรรมเนียมประเพณี พัฒนาคนใหนานับถือเพียงเปลือกนอก 
การศึกษาท่ีดคีอืการสอนใหศษิยมอีสิระทางความคิดเพ่ือวาเมือ่เขาโตเปนผูใหญ เขาจะสามารถเผชิญกบัปญหา
ที่ซับซอนได สอนผูเรียนใหรูจักคิดปลดแอกความคิดท่ีตกอยูใตอํานาจทั้งหลาย ปลอดจากความกลัว ไมยึดติด
กับแนวนิยมใดๆ มากเกินไป นักศึกษาตองเห็นคุณคาของเสรีภาพ ไมเชื่ออะไรโดยงาย รูจักต้ังคําถามและ
กระบวนการคนพบความจริง (คัดจากหนังสือชื่อ Krishnamurthy, K. 1995. Krishnamurti for beginners 
: an anthology.) 
 ศาสตราจารย John Hospers ผูเขียนหนังสือชื่อ An Introduction to Philosophical Analysis 
ใหความเห็นวา ความมีเหตุผลเปนสาระสําคัญของมนุษยดังคํากลาววา Man is a rational animal. เหตุผล 
หมายถึงความสามารถในการคิด ถามนุษยเราไมมีความสามารถในการคิดเราก็ไมสามารถคนพบความรูใดๆ 
ไดเลย
 Edward de Bono เปนแพทย นักปรัชญา/นักคิด (มีพื้นฐานการศึกษาทางวิชาแพทยจากมหาวิทยาลัย 
Malta ตอมาไดรบัทนุ ไปเรยีนหลกัสตูรเกยีรตนิยิมสาขาจติวทิยาและสรรีวทิยา และทาํวจิยัตอจนสาํเรจ็ปรญิญา
เอกทางวิชาแพทยทีม่หาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ และสําเร็จปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Cambridge 
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัย Oxford, London, Cambridge and Harvard ใหความเห็นวา 
“คนเราทุกคนถูกหอมลอมดวย “โอกาส” สารพัดอยาง แตโอกาสเหลานี้จะปรากฏตัวทันทีที่เราเห็นมัน 
และเราจะพบโอกาสดังกลาวเมื่อเราแสวงหามันอยางจริงจัง” การสบโอกาสที่ดีและใชประโยชนไดตองผาน
ความยากลําบากมิใชนอย ความยากลําบากดังวานั้นจะกลายเปนปญหาไดถาเราไมพยายามจะแกไข
 แนวคิดของ Helen Keller ขยายความบางประเด็นใหเห็นชัดข้ึนวา “อุปนิสัยที่ดีมิอาจสรางไดดวย
ความงายและความสุขสบาย การไดทดลองความคิดและการผานความยากลําบากและการลองผิดลองถูกเทานัน้
ที่จะทําใหจิตวิญญาณเราเขมแข็ง วิสัยทัศนชัดแจง เกิดความทาทายและทะเยอทะยาน จนสุดทายจะประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมาย”
 ผมขอแสดงความยินดีที่นักศึกษาผานการสอบคัดเลือกและขอตอนรับนักศึกษาทุกคนดวยความหวังวา
ประมาณสี่ปในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทานจะไดเรียนรูวิทยาการและพัฒนาคุณลักษณะตามตัวอยาง
ความคิดของนักปราชญที่ยกมาขางตนดวยความพยายามและมุงมั่นของตัวทานเอง ดวยความชวยเหลือ
อํานวยการของคณาจารย และสังคม
 Where there is a will, there is a way. เมื่อมีความตั้งใจก็ยอมมีหนทาง
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นายพินิจ ดํารงเลาหพันธ
รองอธิการบดีฝายบริหาร

ดร.พิพัฒน ลิมปนะพิทยาธร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ดร.ครวญ บัวคีรี
รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย

ผศ.ออยทิพย พลศรี
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

ผศ.สุพยอม นาจันทร
รองอธิการบดีฝายกิจการ

สภามหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    9มมหมหมมหมหมหหหมหมมมมหมมมหมมหมมหมมมหมมมม าวาวาวววาวววววววววิทิทิทิทิทิิทิิทยายยายายายายายายายายายายายายาายายยยยาลัลัลัลัลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลยรยรยรยรยรยรยรรยรยรยรรยรยยรยยยยรยยรยยยยยย าชาชาชาชชาชชชชชชชชชภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภฏสฏสฏสฏสฏสสฏสฏฏสฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏ งขงขงขงขงขขขขขงขขขขขขขขขขขขขลาลาลาลาลลลลาลลลลลลลลาลา     999999999

แนะนํามหาวิทยาลัยแนะนํามหาวิทยาลัย
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 สีนํ้าเงิน  แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม 

   “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

 สีเขียว  แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 40 แหง ในแหลงธรรมชาติ

   และสิ่งแวดลอมที่สวยงาม

 สีทอง  แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา

 สีสม  แทนคา ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่กาวไกลใน 

   40 สถาบัน

 สีขาวสีขาว  แทนคา ความคิดอนับรสิทุธิข์องนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

 ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เปนรูปวงรี 2 วงซอนกันระหวางวงรีสวนบนเขียนอักษร

ภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” สวนลางเขียนอักษรภาษาอังกฤษวา “SONGKHLA RAJABHAT 

UNIVERSITY”ภายใตวงรีดานในเปนดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 9 ซึ่งเปนรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบ กลางวงจักรมีอักขระเปนอุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลง

โดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ันตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรม

เดชานุภาพในแผนดิน ประกอบดวยสีตางๆ จํานวน 5 สี ไดแก

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ดอกไม ตนไม และสี ประจํามหาวิทยาลัย

ดอกไม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ตนไม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

สี

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ดอกปริฉัตร ตนสารภีทะเล ขาว – แดง

คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย

ปญญาเปนดวงแกวของนรชน

ปญญา นรานํ รตนํ

ปรัชญา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

วิสัยทัศน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําเพื่อพัฒนาทองถิ่นภาคใตสูสากล 

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมีคุณภาพและคุณธรรม

 2. บริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งบนฐานของการมีสวนรวม

 3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานของวิชาชีพครู

 4. สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
 5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสรางสมองคความรู ใหเปนแหลงเรียนรูของทองถิ่น

 6. สงเสริม สืบสาน และสรางสรรค ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ

 7. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

 8. สรางสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

ปรัชญา / วิสัยทัศน / พันธกิจ / ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย
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ปณิธาน
 ปญญาญาณของทองถิ่น  พลังแผนดินแหงสยาม

 สนองพระราชปตุคาม  งดงามอยางยั่งยืน

คานิยามองคกร
 S = Skill    K = Knowledge

 R = Responsibility   U = Unity

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

“เปนคนด ีมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”
 นิยาม เปนคนดี เปนผูที่คิดดี พูดดี และทําดี หมายถึง คิด พูด และทํา สิ่งที่เปนประโยชนตน

  และสิ่งที่เปนประโยชนทาน

 นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชํานาญ มีความสามารถในการประยุกตใชปญญาและเหตุผลในการ

  ดําเนินชีวิต ผานกระบวนการฝกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ

  การแกปญหา ทักษะการคิด สรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

  ทกัษะการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทักษะการสราง ความสัมพันธระหวาง

  บุคคล ทักษะการตระหนักรูในตน ทักษะการเขาใจผูอื่น ทักษะการจัดการ

  กับอารมณ และทักษะการจัดการกับความเครียด

 นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีที่เปนประโยชนตอสวนรวม 

  ตั้งอยูบนพื้นฐานของความต้ังใจดี และเจตนาดี

 คิดสรางสรรค  คือ คิดในทางท่ีดี ไมทําลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและ
  สิ่งแวดลอม

  กรรมดี  คือ การกระทํา และคําพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดี



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    13มหมหมหมหาวาวววิทิทิทิททททยายายายายายาาลัลัลััลััลัลัลยยยยยรรยรยรยรยรยรยยยยยยรยรรรยยรยรยยยยยยยยยยยยยยยรยยยยรยยยรยยยยยยรยรยยรยรยยยยยยยยยยยยยยยรรรย าชาชาชาชาชาาชชาชาาชาชาชาชาชาชาชชาาชาชาชชาชาชชาชชชาชชาชาชาาชาาาา ภัภัภัภัภััภัภััภััภััภัภัภััภััภััภัภัภััภััภัภัภัภััภััภัััภััภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภฏฏสฏฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสสสฏสฏสสสสสฏสสฏสฏสสสสสสฏสสสสสฏสฏสสสฏสฏสสฏฏฏฏฏ งงงงงขขงขงขขงขงขขงขงงขงขขงงขขขงงงขขขงงง ลาลาลาลาลาลาลาลาาาลาลาลาลาลาลลาาลาลลลาาาาลาาาลาาาาาาาาาลาา    1313313133131313131313131313313133

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของภาคใตและเปนสถาบันที่มี

พฒันาการอยางตอเนือ่งตลอดมาตัง้แตยงัมฐีานะเปนเพยีงโรงเรยีนฝกหดัครมูณฑลจนกระทัง่เปนมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสงขลาดังเชนปจจุบัน

 ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มตนขึ้นในป พ.ศ.2462 เมื่อธรรมการมณฑล

นครศรีธรรมราชซ่ึงขณะนัน้อยูทีส่งขลา และธรรมการจงัหวดัสงขลาไดคดิผลติครมูณฑลขึน้เพือ่ใหไปทาํหนาที่

สอนในระดับประถมศึกษาจึงไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูมณฑลขึ้น โดยใหเรียนรวมกับโรงเรียนประจํามณฑล

นครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งขณะนั้นตั้งอยูที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปจจุบัน) รับนักเรียน 

จบชั้นประถมบริบูรณ (ประถมปที่3) เขาเรียนตามหลักสูตร ป.4, ป.5 และ ป.6 โดยเพิ่มวิชาครูเปนพิเศษ

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวเรียกวาครูประกาศนียบัตรมณฑล
 ในป พ.ศ. 2464 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงไดจัดต้ังโรงเรียน
ฝกหัดครูประจํามณฑลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยต้ังท่ีตําบลทาชะมวง อําเภอกําแพงเพชร (ปจจุบัน
คืออําเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกวาโรงเรียนฝกหัดครูมูล (ปจจุบันเปนที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมและ

เทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนท่ีจบ ม.3 หรือครูที่ทางอําเภอและจังหวัดตางๆ สงมาเรียน กําหนด 2 ป 

สําเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล (ป.)

 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ใหเลิกการแบงเขต

การปกครองเปนมณฑล โรงเรียนฝกหัดครูมูลประจํา มณฑลนครศรีธรรมราชท่ีทาชะมวง จึงไดเปลี่ยนเปน

โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เมื่อป พ.ศ. 2477 โดยรับนักเรียนที่เรียน ป.6 หรือ ม.2 (ตามแผน

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2475) เขาเรียนมีกําหนด 2 ป ครั้น พ.ศ. 2482 จึงไดเปลี่ยนมาเปนรับนักเรียน ม.3 

เขาเรียน มีกําหนด 2 ป ผูสําเร็จการศึกษาจะไดประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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 นอกจากนี้โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนที่เตรียมไวเพื่อบรรจุเปนครู

ประชาบาล ซึ่งทางจังหวัดตาง ๆ  ไดคัดเลือกนักเรียนที่จบ ป.4 จากตําบลทุรกันดารในจังหวัดนั้นๆ มาเขาเรียน 

มีกําหนด 3 ป เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะไดประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเปนครูในตําบลที่ตน

มีภูมิลําเนาอยู

 ป พ.ศ. 2482 โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ไดยายจากทาชะมวงมาเรียนที่ตําบล

คอหงส อําเภอหาดใหญ และในป พ.ศ. 2490 ก็เปล่ียนฐานะจากโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด

เปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม โดยรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมปที่ 6 หรือประโยค

ประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เขาเรียนตออีก 1 ป สําเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)

 ตอมาใน พ.ศ. 2498 ก็ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนท่ีจบ ม.6 

เขาเรียน 2 ป ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝกหัดครูมูล

สงขลาก็เปลี่ยนเปนโรงเรียนฝกหัดครูสงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2499 จึงไดยายมาตั้งอยู 

ณ บรเิวณ บานเขารูปชาง อาํเภอเมือง จงัหวัดสงขลา อนัเปนสถานท่ีตัง้ในปจจุบนัและไดยกฐานะเปนวทิยาลัย

ครูสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกทั้งไดขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการ

ศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปเดียวกันนั้นเอง

 ครั้นเม่ือถึงป พ.ศ. 2518 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทําใหวิทยาลัยครู

สงขลาเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบ ป.กศ.สูง หรือครูประจําการ 

ที่ไดรับวุฒิ พ.ม. เขาศึกษาตอ 2 ป ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และในป พ.ศ.2522 

ก็ไดเปดโครงการอบรมครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.)ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูงและระดับ

ปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในป พ.ศ.2524 ก็ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปดสอนหลักสูตร

การโรงแรมและการทองเที่ยว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยเรียกโครงการนี้วาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

 ตอมาในป พ.ศ.2527 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ใหวิทยาลัยครูทํา

หนาที่ผลิตครูและเปดสอนวิชาชีพตามความตองการและความจําเปนของทองถิ่นวิทยาลัยครูสงขลาจึงไดผลิต

ครูระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นๆ ตามความตองการและ

ความจําเปนของทองถิ่นตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา และในป พ.ศ. 2529 ไดเปดการศึกษาสําหรบับุคลากรประจํา
การ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร ซึ่งตอมาก็ไดขยายไปสูสาขาอื่นๆ คือ 

ศิลปศาสตร และ วิทยาศาสตร ดังที่เปนอยูในปจจุบัน

 ประวัติศาสตรแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของสถาบันการศึกษาแหงนี้ไดเกิดขึ้นอีกคร้ังเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครู

ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ทําใหวิทยาลัยครูสงขลา เปลี่ยนชื่อ สถาบันราชภัฏสงขลา 

ตั้งแตบัดน้ัน เปนตนมา สถาบันราชภัฏสงขลาไดมีความเจริญกาวหนามาเปนลําดับ จนสามารถเปดสอนถึง

ระดับบัณฑิตศึกษาไดในป พ.ศ. 2544 และเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ก็ไดรับการยกฐานะเปน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จวบจนปจจุบัน
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รายนามผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จากอดีต – ปจจุบัน

ชื่อ – สกุล
วันเร่ิมตน

ดํารงตําแหนง

วันสิ้นสุด

ดํารงตําแหนง

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

2. ร.อ.อ.เริ่ม   บูรณฤกษ 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   รัตนพงศ 11 มิย. 2484 13 ธ.ค. 2485

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

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

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

11. นายแชม   ไวทยินท 2 พ.ค. 2495 13 ก.ค. 2499

12. นายกล่ิน   รสิตานนท * (รักษาการแทน) 14 ก.ค. 2499 25 มิ.ย. 2500

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

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

15. นายจรูญ  มิลินทร 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   จนัทรากุล 1 ต.ค. 2523 3 เม.ย. 2527

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

20. ดร.จรินทร   ชาติรุง 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.นิรัตน   จรจิตร 9 มิ.ย. 2542 8 มิ.ย. 2546

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

25. ผศ.ดร.ไพโรจน   ดวงวิเศษ 7 ก.ค. 2546 26 ก.พ. 2556

26. รศ.ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ 27 ก.พ. 2556 ปจจุบัน
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1.  ศาสตราจารย ดร.จรัส  สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

2.  ศ.ดร.วินัย  ประลมพกาญจน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3.  รศ.ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4. นายเฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

5.  รศ.ดร.โกวิทย  พวงงาม ผูทรงคุณวุฒิ

6.  นายเดชา  ดีผดุง ผูทรงคุณวุฒิ

7. รศ.ดร.สุรพล  อารียกุล ผูทรงคุณวุฒิ

8.  รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู ผูทรงคุณวุฒิ

9.  ศ.อํานวย  ยัสโยธา ผูทรงคุณวุฒิ

10.  รศ.นพ.วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ

11.  รศ.ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ ผูทรงคุณวุฒิ

12.  รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร ผูทรงคุณวุฒิ

13.  ศ.วิโชค  มุกดามณี ผูทรงคุณวุฒิ

14.  ดร.ปรีดี  โชติชวง ผูทรงคุณวุฒิ

15.  ดร.ปทมาพร  ชเลิศเพ็ชร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

16.  นายพินิจ  ดํารงเลาหพันธ ผูแทนผูบริหาร

17.  ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ผูแทนผูบริหาร

18.  ผศ.นิตยา  จิตรักษธรรม ผูแทนผูบริหาร

19.  นายวีระศักดิ์  อักษรถึง ผูแทนผูบริหาร

20.  ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว ผูแทนคณาจารย

21.  ดร.ศรุติพงศ  ภูวัชรวรานนท ผูแทนคณาจารย

22.  ดร.ปองศักดิ์  ทองเน้ือแข็ง ผูแทนคณาจารย

23.  ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช ผูแทนคณาจารย

24.  ผศ.สุพยอม  นาจันทร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1.  รศ.ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2.  ศ.ดร.วินัย  ประลมพกาญจน ผูทรงคุณวุฒิ

3.  รศ.นพ.วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ

4.  ศ.วิโชค  มุกดามณี ผูทรงคุณวุฒิ

5.  ผศ.ดร.พรเลิศ  อาภานุทัต ผูทรงคุณวุฒิ

6.  รศ.กิตติ  ตันไทย ผูทรงคุณวุฒิ

7.  รศ.สมชาย  ชโูฉม ผูทรงคุณวุฒิ

8.  รศ.ไพบูลย  ธรรมรัตนวาสิก ผูทรงคุณวุฒิ

9.  ผศ.สนธยา  พลศรี ผูแทนคณะมนุษยศาสตร ฯ

10.  ผศ.ประภาส  ขวัญประดับ ผูแทนคณะศิลปกรรมศาสตร

11.  ผศ.อังคณา  ธรรมสัจการ ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ

12.  ผศ.สบาย  ตันไทย ผูแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

13.  ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร ผูแทนคณะครุศาสตร

14.  รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย ผูแทนคณะวิทยาศาสตร ฯ

15.  ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย ผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16.  ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร กรรมการและเลขานุการ

17.  ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1.  รศ.ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2.  ศ.ดร.วินัย  ประลมพกาญจน ผูทรงคุณวุฒิ

3.  รศ.นพ.วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ

4.  ศ.วิโชค  มุกดามณี ผูทรงคุณวุฒิ

5.  ผศ.ดร.พรเลิศ  อาภานุทัต ผูทรงคุณวุฒิ

6.  รศ.กิตติ  ตันไทย ผูทรงคุณวุฒิ

7.  รศ.สมชาย  ชูโฉม ผูทรงคุณวุฒิ

8.  รศ.ไพบูลย  ธรรมรัตนวาสิก ผูทรงคุณวุฒิ

9.  ผศ.สนธยา  พลศรี ผูแทนคณะมนุษยศาสตร ฯ

10.  ผศ.ประภาส  ขวัญประดับ ผูแทนคณะศิลปกรรมศาสตร

11.  ผศ.อังคณา  ธรรมสัจการ ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ

12.  ผศ.สบาย  ตันไทย ผูแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

13.  ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร ผูแทนคณะครุศาสตร

14.  รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย ผูแทนคณะวิทยาศาสตร ฯ

15.  ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย ผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16.  ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร กรรมการและเลขานุการ

17.  ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ผูชวยเลขานุการ
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ทําเนียบอาจารยทําเนียบอาจารย
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คณะครุศาสตรคณะครุศาสตร



ดร.อัจฉรา วงศวัฒนามงคล
คณบดี

ดร.มนตรี เดนดวง
รองคณบดีฝายบริหาร
และพัฒนานักศึกษา

ดร.ปรีดา เบ็ญคาร
รองคณบดีฝายวิชาการ

และฝกประสบการณวิชาชีพครู

ดร.รุจิราพรรณ คงชวย
รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

คณะผูบริหาร 
คณะครุศาสตร

ผศ.อดุลย หวังจิผศ.อดุลย หวังจิ
ผูอาํนวยการโรงเรยีนสาธติผูอาํนวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาสงขลา

ดร.กาญจนกมล สุวิทยารัตนดร.กาญจนกมล สุวิทยารัตน
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

และฝกประสบการณวิชาชีพครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู

อ.ลักษิณา หยดยอยอ.ลักษิณา หยดยอย
ผูชวยคณบดีผูชวยคณบดี

ฝายพัฒนานักศึกษาฝายพัฒนานักศึกษา

ดร.โสภณ วัฒนาวานิชดร.โสภณ วัฒนาวานิช
รักษาการผูอํานวยการรักษาการผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาการศึกษาสถาบันพัฒนาการศึกษา

พิเศษพิเศษ
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คณะครุศาสตร

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 1. ดร.กาญจนกมล   สุวิทยารัตน

 2. อ.มะลิ   ประดิษฐแสง

 3. อ.รุงรังสิมา   สัตยาไชย

 4. อ.มณีนุช   รองพล

 5. อ.ไหมไทย   ไชยพันธุ

โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา

 6. ผศ.เปรมใจ   เอื้ออังกูร

 7. ดร.ปรีดา   เบ็ญคาร

 8. ดร.นงนภัสส   มากชูชิต

 9. ดร.รุจิราพรรณ  คงชวย

 10. ดร.มนตรี   เดนดวง

 11. ดร.สถิตย   ประสิทธากรณ

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

และนวตักรรมการศึกษา

 12. ดร.ชุติมา   จันทรจิตร

 13. ดร.เพ็ญพักตร   นภากุล

 14. อ.เพชร   รองพล

โปรแกรมวิชาพลศึกษา

 15. ดร.นกุล   โสตถิพันธุ

 16. ดร.ภูวเดช   อินทเรือง

 17. อ.วสันต   ยอดศรี
 18. อ.อิบรอฮิม   ยี่สุนทรง

 19. อ.พลากร   นัคราบัณฑิต

 20. อ.ฐาปนวัฒน   สุขปาละ

 21. อ.พีรวัฒน   ชลเจริญ

โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

 22. ผศ.ถวิล   อนันตพงศ

 23. ผศ.พิชิต   รอดทอง

 24. ดร.ปทมาพร   ชเลิศเพ็ชร

 25. ดร.ศรุติพงศ   ภูวัชรวรานนท

 26. อ.วรรณี   กองพิธี

 27. ผศ.กรุณา   แดงสุวรรณ

 28. ดร.กนกกร   ศิริสุข

โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

 29. ผศ.ดร.จุไรศิริ   ชูรักษ

 30. ผศ.ดร.ณรงค   กาญจนะ

 31. ดร.อัจฉรา   วงศวัฒนามงคล

 32. ผศ.ดร.ฆนัท   ธาตุทอง

 33. อ.วิมลวรรณ   มีบุญ

 34. อ.วิภาพรรณ   นําอุทิศ

 35. อ.วีระพันธ   เจริญลิขิตกวิน

 36. อ.สิรีธร   ถาวรวงศา

 37. อ.นิพัทธา   ชัยกิจ
 38. อ.ณิชภัทร   ชัยวรากรณ

 39. อ.ขวัญดาว   ปนทองพันธุ

 40. อ.รติมา   เทียนไชย
 41. อ.อังคณา   อุทัยรัตน

 42. อ.เกวลิน   ชัยณรงค

 43. อ.กมลทิพย   สมบูรณพงษ

 44. อ.นิดาริน   จุลวรรณ

 45. อ.ปถวีธร   เพ็ชรสุริยา
 46. อ.เสริมศรี   ฤทธาภิรมย

 47. ผศ.เพียงใจ   ผลโภค
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 48. ผศ.พุทธชาติ   ราชปรีชา

 49. อ.เอื้อนจิตร   สัมมา

 50. ผศ.นิตยา   ธัญญพาณิชย

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

 51. อ.ชนกพร   ประทุมทอง

 52. ผศ.นัยนา   ยีหมะ

 53. อ.สุธัญญา  ฐิโตปการ

 54. อ.ภักดิ์ศานณัฎฐ   หอยสกุล

 55. อ.นิศารัตน   บุญมี

โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

 56. ผศ.จําเปน   สังขมุสิกานนท

 57. รศ.ดร.พัชรี   จิ๋วพัฒนกุล

 58. อ.ณัฐรินทร   แซจุง

 59. อ.รักษิณา   หยดยอย

 60. ดร.โสภณ   ชัยวัฒนกุลวานิช 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 61. ดร.พรรณี   ผุดเกตุ

 62. ผศ.อดุลย   หวังจิ

 63. อ.นงลักษณ   คงรักษ

 64. อ.จันทรจิรา   วงศประไพโรจน

 65. อ.รัศมิ์ดาว   สุขมาตย



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    25มหมหมหมหมหมหหมหหมหมหมหมหมหมหหมหหมหมมหมหหมหมหมหหมมมมหมหาวาวาวาวาวาาาาาา ิทิทิทิิทิทิทททททททททททยายายายายาาาาลัลัลัลัลัลัลััลัลัลัลัลัลลัลลลลลลลยยรยยรยรยยรยรยรยรยรรยรยรยรยรยรยรยยรยรยยยยยรยรยยรยรราชาาาาาาชาชาาาาาาาาาชาาาาาาาาาาา ภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภภภฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏฏสฏสฏฏสฏฏสฏฏสฏฏสฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏ งขงขงขงขงขงงขลลลลลลาลาาาลาาาลลาาาาาาาาลลลาาลลลลลล   25252525252525225225222

คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร



คณะผูบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.มงคล เทพรัตน
คณบดี

ั 

ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน
รองคณบดีฝายวิชาการ

น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

อ.สันติ หมัดหมันอ.สันติ หมัดหมัน
 รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.อมรรัตน ชุมทองดร.อมรรัตน ชุมทอง
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยผูชวยคณบดีฝายวิจัย
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 1. ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย

 2. ดร.อมรรัตน   ชุมทอง

 3. อ.จิรพงศ   สุขจันทร

 4. อ.ทวีศักดิ์   ทองไฝ

 5. อ.ปริญญา   พานิชย

 6. อ.สันติ   หมัดหมัน

 7. น.สพ.รัญจวน   อิสรรักษ

 8. ดร.คริษฐสพล   หนูพรหม

 9. อ.วิณากร   ที่รัก

โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร

 10. ดร.ครวญ   บัวคีรี

 11. ดร.ภัทรพร   ภักดีฉนวน

 12. ดร.ภวิกา   บุณยพิพัฒน

 13. ดร.มงคล   เทพรัตน

 14. อ.ปยะนันท   นวลหนูปลอง
 15. อ.พินิจ   ดํารงเลาหพันธ

 16. อ.พงษศักดิ์   มานสุริวงศ

 17. อ.อภิชาติ   พันชูกลาง
 18. อ.ปริยากร   บุญสง

โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

 19. รศ.นฤมล   อัศวเกศมณี

 20. ผศ.สบาย   ตันไทย

 21. ดร.ทนงศกัดิ์   ธนูทอง

 22. อ.ณิศา   มาชู

 23. อ.พงศธร   จันทรัตน

 24. อ.ศรัณย   รักษาพราหมณ

 25. อ.วิจิตรา   ตุงซ่ี

 26. อ.กานตกานท   เทพณรงค

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร

 27. ผศ.ณฐมน   เสมือนคิด

 28. ดร.อิทธิพร   แกวเพ็ง

 29. ดร.อวิกา   ศิริรัตนากร

 30. ดร.กมลทิพย   นิคมรัตน

 31. อ.ณิศรา   ปรีชานนท
 32. อ.ธติิมา   จันทโกศล
 33. อ.นพรัตน   วงศหิรัญเดชา

 34. อ.สุเพ็ญ   ดวงทอง

 35. อ.ขนิษฐา   หมวดเอียด



28    คูมือการศึกษา ภาค กศ.บป. ปการศึกษา 2559



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    29มหมหมหมหมหมหหมหหมหมหมหมหมหมหหมหหมหมมหมหหมหมหมหหมมมมหมหาวาวาวาวาวาาาาาา ิทิทิทิิทิทิทททททททททยายายายายาาลัลัลัลัลัลัลัลััลัลัลัลัลลัลลลลลลลยยรยยรยรยยรยรยรยรยรรยรยรยรยรยรยรยยรยรยยยยยรยรยยรยรราชาาาาาาชาชาาาาาาาาาชาาาาาาาาาาาา ภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภภภฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏฏสฏสฏฏสฏฏสฏฏสฏสฏสฏฏสฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏ งขงขงขงขงขงงขลลลลลาาาาลาาาลลาาาาาาาาลลาาลลลล    29292929292929229229222

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร



คณะผูบริหาร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผศ.จรูญศักด์ิ บุญญาพิทักษ
คณบดี

์ 

อ.วรรณดี หนูหลง
รองคณบดีฝายวิชาการ
และบริการวิชาการ

อ.สุกานดา จันทวี
รองคณบดีฝายวิจัย
และประกันคุณภาพ

ผศ.ศรีคํา บัวโรย
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และกิจกรรมพิเศษ
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

 1. ผศ.ศรีคํา บัวโรย

 2. อ.วรรณดี หนูหลง

 3. อ.ปารยพิรัชย   จันเทศ

 4. ผศ.ศรุตม  เพชรสกุลวงศ 

 5. ผศ.นาถนเรศ    อาคาสุวรรณ

 6. อ.กัลยวดี   เรืองเดช

 7. อ.นฤกานดา   หนูแหลม

 8. อ.ธนัย   ตันวานิช

 9. อ.นันทยา  ศรีวารินทร

 10. อ.เอมอร   อาวสกุล

 11. อ.สิทธิพร    ศรีผอง

 12. อ.วสิน   ทับวงษ

 13. อ.ชุลีพร   ทวีศรี

 14. อ.หทัยกาญจน   คงรักษ

 15. อ.มัทนาวดี   หัทยานนท

 16. อ.ทิวาพร   จันทรแกว

โปรแกรมวิชาภาษาตางประเทศ

 17. อ.ณัฏฐิกา   บุญรัศมี

 18. อ.นิสิตา   ฤทธาภิรมย
 19. ดร.สลิลา   วงศกระจาง

 20. อ.อุรารัตน   ปานรอด

 21. อ.ณับปราณ   เตียวสกุล
 22. Mr.Nigel   Watson

 23. อ.ฑิตฐิตา   สินรักษา 

 24. อ.ตะวัน   รัตนประเสริฐ
 25. อ.อมรรัตน   จิรันดร

 26. อ.อริศรา   สุขขวัญ

 27. อ.ชุตินธร   รุณปกษ

 28. อ.มณี   อินทพันธ

 29. อ.โสภิดา   ขาวหนูนา

 30. อ.วิสุทธิ์   กระจางศิริศิลป

 31. อ.สมหมาย   โชติรัตน

 32. อ.ศุภรวินท   สมหมาย

 33. อ.อรวีร   ปานนาค

 34. อ.พัชราวด ี  อักษรพิมพ

 35. อ.จิราวรรณ   นาคสีทอง 

 36. อ.ปนัดดา   ศิริพานิช

 37. อ.ศอลาฮุดดีน   สมาอูน

 38. อ.วารุณี   นวลนภดล

 39. อ.ฮัสนีดา    สมาอูน

 40. อ.สุดารัตน   วงศกระจาง

 41. อ.สุดารัตน   จงบูรณสิทธิ์

 42. Mr.Stephen   Michael Fein

โปรแกรมวิชาภาษาไทย

 43. ผศ.วินัย   จันทรพร้ิม

 44. ผศ.จรูญศักดิ์   บุญญาพิทักษ
 45. อ.สุจนิต   แกวเกิด

 46. อ.วรวรรณ   สุขใส
 47. อ.ชนางลักษณ   ขุนทอง

 48. อ.จริยา   หนูตีด

 49. อ.กมลทิพย   กาลพันธ
 50. อ.กีรกิต   จิตสมบูรณ

 51. อ.ณทรัตนจุฑา   ไชยสวัสด์ิ
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 52. อ.พัชยากรณ   พูลเกตุ

 53. อ.พรรณรอง   รัตนไชย

 54. อ.สุกานดา   จันทวี 

 55. ดร.มุจลินทร   ผลกลา

 56. อ.ปยกุล   บุญญาศรีรัตน

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร

 57. ผศ.ดร.บูฆอรี    ยีหมะ

 58. อ.ศิริลักษณ   กานตพิชาน

 59. อ.ไชยา   เกษารัตน

 60. ผศ.วิรัตน   บุญเลิศ

 61. อ.เพ็ญนภา   จันทรแดง 

 62. อ.อารยา   สุขสม

 63. อ.บุณิกา   จันทรเกตุ

 64. อ.วิศรุตา   ทองแกมแกว

 65. อ.ชาญวิทย   จันทรอินทร

 66. อ.ศดานนท   วัตตธรรม

 67. อ.กรณิภา   ศรีวรเดชไพศาล

 68. อ.ชนกนาถ   พูลสวัสดิ์

 69. อ.รัชชพงษ   ชัชวาล

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

 70. ผศ.สนธยา   พลศรี

 71. ดร.อิสระ   ทองสามสี

 72. อ.ถวิล   อินทรโม

 73. อ.นฤภร   ไชยสุขทักษณิ

 74. อ.สุปราณี   ชอบแตง

 75. อ.สุจิรา   วิจิตร

 76. อ.อรทัย   ไพยรัตน

 77. อ.มาริสา   จันทรฉาย

 78. อ.ณัฏฐาพงศ   อภิโชติเดชาสกุล

 79. อ.ชยุต   อินทรพรหม

 80. อ.กัลยาภัสร   อภิโชติเดชาสกุล
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คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ



คณะผูบริหาร 
คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.นิตยา  จิตรักษธรรม

คณบดี

ิ ิ ั 

ดร.ชิตาภรณ  ทองชอุม
รองคณบดีฝายวิชาการ

ผศ.ประสิทธิ์  รุงเรือง
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

อ.จิราภรณ  ไวยาถาวรอ.จิราภรณ  ไวยาถาวร
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ

และกิจการพิเศษและกิจการพิเศษ

ผศ.อังคณา  ธรรมสัจการ
รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

อ.ธีระเดช  เพชรแกวอ.ธีระเดช  เพชรแกว
ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิเทศสัมพันธสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ
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คณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชาการบัญชี

 1. อ.ปทุมพร   ชโนวรรณ

 2. อ.อุษณีย   พัฒโน ภัทรปติกุล

 3. ผศ.ภรทิพย   นิลมณี

 4. อ.ณิชาภัทร   บุญรัตน

 5. อ.ขวัญพร   ศุทธวิโรจน

 6. ผศ.ประสิทธิ์   รุงเรือง

 7. ผศ.สุพยอม   นาจันทร

 8. อ.จุไรรัตน   ทองบุญชู

 9. อ.วลัยลักษณ   กาญจนเสถียร

 10. อ.สุปราณี   กาญจนเพ็ญ

 11. อ.วรกร   ภูมิวิเศษ

 12. อ.ลักขณา   ดําชู

 13. อ.ภัฏฏินี   ซายขวัญ

 14. อ.ปทุมพร   หิรัญสาลี

โปรแกรมวิชาการตลาด

 15. อ.สิริชนก   อินทะสุวรรณ

 16. ผศ.มีพร   หาญชัยสุขสกุล
 17. ผศ.นิตยา   จิตรักษธรรม

 18. ผศ.จาริณี   แซวอง
 19. อ.รรินา   มุกดา
 20. อ.สิริกันยา   โชติชวง

 21. อ.จริาภรณ   ไวยาถาวร

โปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย

 22. อ.ปาริชาติ   จันทรศรีบุตร  
 23. ผศ.สายฝน   ไชยศรี
 24. อ.มาธุรี   อุไรรัตน

 25. อ.รัตนากรณ   ภูเจนจบ

 26. อ.พิราสินี   ชัยคุณทวีโชติ

 27. อ.สุณิสา   ชิณนะพงศ

 28. อ.วรสันต   ถาวรประเสริฐ

 29. อ.อัญญารัตน   สุวรรณโณ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

 30. ผศ.เฉลิมศรี   อรรจนกุล

 31. ผศ.สิริพร   จิตรักษธรรม

 32. อ.ศราณี   เวศยาสิรินทร 

 33. ดร.ศุภฤกษ   เวศยาสิรินทร 

 34. อ.จุฬารัตน   จุลภักศิ์

 35. อ.ปฐยา   เรืองเริงกุลฤทธิ์

 36. อ.ศิริวรรณ   ลักษณะวงศ

โปรแกรมวิชาการจัดการ

 37. ผศ.อังคณา    ธรรมสัจการ

 38. อ.ฐปนพัฒน   ปรัชญาเมธีธรรม 

 39. อ.สุธีรา   เดชนครินทร
 40. อ.วชิราภรณ   ขุนจันทร

 41. อ.นุชษรา   พ่ึงวิริยะ

 42. อ.ธธิรา   ศิริพันธ
 43. อ.ปราการ   หังสวนัส

 44. อ.ภัทริยา   สังขนอย

 45. ผศ.จันติมา   จันทรเอียด
 46. อ.อัคญาณ   อารยะญาณ

 47. อ.ดาริกา   ธรรมธาดา

 48. อ.พีรวัส   หนูเกตุ
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 49. อ.อริสรา   ไชยมะโณ

 50. อ.ณัฐชยา   ตันกุย

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

 51. อ.ยินดี   ออนศรีแกว

 52. อ.ธนัญญา   ยินเจริญ

 53. ผศ.ธนภัทร   ยีขะเด

 54. อ.วุฒิชัย   อินทรแกว

 55. อ.ผกามาศ   ไพโรจน

 56. อ.อดิสรณ   สําเภา

 57. อ.สมสวัสดิ์   มาลาทอง

 58. อ.ธีระเดช   เพชรแกว

 59. อ.สุรีรัตน   แกวคีรี

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

 60. ผศ.ดร.ปองศักดิ์   ทองเนื้อแข็ง

 61. ดร.แสนศักดิ์   ศิริพานิช

 62. ดร.นัยนา  โงวศิริ

 63. อ.หทัยรัตน   วัฒนพฤกษ 

 64. อ.นารีภรณ   ศรีจริต

 65. ดร.เทพกร   ณ สงขลา

 66. อ.วาสนา   ขวัญทองยิ้ม

 67. อ.ยุวดี   เพ็ชรสงคราม

 68. อ.อรุณ   บิลหลี

 69. อ.ธัญวรัตน   นนทอนันต

 70. อ.อรณิช   สาครินทร

 71. อ.ณภัสรวัลย   ยินเจริญ

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร

 72. ผศ.ดร.สุระพรรณ  จุลสุวรรณ

 73. ดร.ชิตาภรณ   ทองชอุม

 74. ดร.ชูตา   แกวละเอียด

 75. ผศ.ดร.ประภาพร  ยางประยงค

 76. อ.พิมใจ   พรหมสุวรรณ

 77. อ.จตุรภัทร   จันทรทิตย

 78. อ.วันฉัตร   จารุวรรณโน

 79. อ.สมลักษณ   หอมสิน

 80. อ.สรัช   ดอกบวัแกว

 81. อ.เปรมภาว   ดวงทอง

 82. อ.นัฏวดี   แปนนอย

 83. ดร.ปญญา   พุทธสุภะ

 84. ดร.คมวิทย   ศิริธร
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



คณะผูบริหาร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
คณบดี
ั ิ โิ ิ

ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ
รองคณบดีฝายวิชาการ

และประกันคุณภาพการศึกษา

อ.วาสนา มูสา
รองคณบดีฝายวิจัยบริการวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ

อ.จิรภา คงเขียว
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และกิจการพิเศษ

อ.จิราภรณ กวดขันอ.จิราภรณ กวดขัน
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

และประกันคุณภาพการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยบริการวิชาการผูชวยคณบดีฝายวิจัยบริการวิชาการ

และวิเทศสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

อ.สกรรจ รอดคลายอ.สกรรจ รอดคลาย
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

และกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมพิเศษ
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

 1. ผศ.ดร.เลิศ   สิทธิโกศล

 2. ผศ.ชิงชัย   วัฒนธรรมเมธี

 3. อ.จิราภรณ   กวดขัน

 4. อ.มาศภินันท   พันธพิพัฒไพบูลย

 5. อ.สายใจ   เพชรคงทอง

 6. อ.ศิรฉัตร   ทิพยศรี

 7. อ.สานิตย  ฤทธิเดช

 8. อ.ธีรพล   บัวทอง

 9. อ.ศรัณยา   เฮงสวัสดิ์

 10. อ.ปยธิดา   บุญสนอง

 11. อ.อดศิักดิ์   เด็นเพ็ชรหนอง

 12. อ.ธีระพงค   คงเกื้อ

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร

 13. ผศ.ดร.ทัศนา   ศิริโชติ

 14. อ.ฐิติมาพร   หนูเนียม
 15. อ.ดํารงคเกียรติ   ศรีเทพ

 16. อ.พรชัย   พุทธรักษ

 17. อ.วิภาวรรณ   วงศสุดาลักษณ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร

 18. รศ.ยาใจ   โรจนวงศชัย

 19. ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว

 20. ผศ.ดร.อํานาจ   ทองขาว
 21. ผศ.พิกุล   สมจิตต

 22. อ.กฤษดา   เพ็งอุบล

 23. อ.กฤษณวรา   รัตนโอภาส

 24. อ.คมกฤช   เจริญ

 25. อ.จักสิทธิ์   โอฬาริกชาติ

 26. อ.โชติธรรม   ธารรักษ

 27. อ.ญาณพัฒน   ชูชื่น

 28. อ.ดินาถ   หลําสุบ

 29. ผศ.ดร.ทวีรัตน   นวลชวย

 30. ผศ.นลินี   อินทมะโน

 31. อ.พัฒนะ   วรรณวิไล

 32. อ.ภาณุกร   ภูริปญญานันท

 33. อ.ยุพดี   อินทสร

 34. อ.สกรรจ   รอดคลาย

 35. อ.สารภี    จุลแกว

 36. อ.เสรี   ชะนะ

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต

 37. ผศ.ดร.จารุวรรณ คําแกว

 38. ผศ.เชาวนีพร   ชีพประสพ

 39. ผศ.สุภาพร   สุขจันทร
 40. ผศ.ดร.ทวีสิน   นาวารัตน

 41. ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น

 42. อ.กนิษฐา   พงศอาทิตย

 43. อ.จิรภา   คงเขียว

 44. อ.ชนรรค   พงศอาทิตย

 45. อ.นันทิยา   เปาทอง
 46. อ.นันธิดา   ลิ่มเสฎโฐ

 47. อ.นรารัตน   ทองศรีนุน

 48. อ.เมสันต   สังขมณี

 49. อ.ระเบียบ   สุวรรณเพ็ชร
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โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาฯ

 50. ผศ.คทาวุธ   ไชยเทพ

 51. ดร.นิศากร   วิทจิตสมบูรณ

 52. ดร.ปวีณา   ดิกิจ

 53. ดร.สธน   เสนาสวัสดิ์

 54. ดร.สายใจ   วัฒนเสน

 55. ดร.สุวรรณี   พรหมศิริ

 56. อ.นุชจรินทร   เพชรเกล้ียง

 57. อ.ผจงสุข   สุธารัตน

 58. อ.วาสนา   มูสา

 59. อ.วันวิภา   หนูมา

 60. อ.วีรยุทธ   ทองคง

 61. อ.สัลวา   ตอป

 62. อ.สุธินี   หีมยิ

 63. ผศ.เสาวนิตย   ชอบบุญ

 64. อ.อรนุช    สุขอนันต

 65. ดร.อัจฉรา   เพิ่ม

 66. ดร.ภวิกา   มหาสวัสดิ์

โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรฯ

 67. ผศ.วัฒนา   เดชนะ

 68. ดร.อนุมัติ   เดชนะ

 69. อ.เฉลิมชนม   วรรณทอง

 70. อ.ชาญยุทธ   ฟองสุวรรณ
 71. ดร.ธนพงศ    พันธุทอง

 72. อ.นวรัตน   สีตะพงษ

 73. อ.บรรจง   ทองสราง

 74. อ.พะเยาว   ยงศิริวิทย

 75. อ.พิชญพิไล   ขุนพรรณราย

 76. อ.มูรณี  ดาโอะ

 77. อ.ศักดิ์ชาย   คงนคร
 78. อ.ศราวุฒิ  ชูโลก

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

 79. ผศ.ขวัญกมล   ขุนพิทักษ

 80. ดร.สุชีวรรณ    ยอยรูรอบ

 81. อ.กมลนาวิน    อินทนูจิตร

 82. อ.นัดดา   โปดํา

 83. อ.สายสิริ   ไชยชนะ

 84. อ.หิรญัวดี   สุวิบูรณ

 85. ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

 86. รศ.เทพกร   พิทยาภินันท

 87. ดร.จีราพัชร   พลอยนิลเพชร

 88. ดร.ยุทธพงศ   หลี้ยา

 89. อ.ณฐวรท   บุญรัตนา

 90. อ.ภัชชนก   รัตนกรปรีดา

 91. อ.นพมาศ   รมเกตุ

 92. อ.ฤดีดาว   ชางสาน

 93. อ.เยาวลักษณ   เตี้ยนวน

 94. ดร.วรพล   หนูนุน

 95. อ.ธนพร   อิสระทะ

 96. อ.ธมนวรรณ   ตะสัย

 97. อ.สุพัตร   หลังยาหนาย
 98. อ.สุรัตนสวดี   แซแต

 99. ดร.คันธมาทน   กาญจนภูมิ

 100. อ.วัชราภรณ   พัทคัน
 101. ดร.เพ็ญมาศ   สุคนธจิตต

 102. ดร.จิตรวี เชยชม

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร

 103. ดร.พิพัฒน   ลิมปนะพิทยาธร
 104. ผศ.ดร.พลพัฒน รวมเจริญ

 105. อ.วัชรินทร   สายนํ้าใส

 106. อ.รัฐพงษ   หนูหมาด
 107. อ.เอกฤกษ   พุมนก
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คณะศิลปกรรมศาสตรคณะศิลปกรรมศาสตร



คณะผูบริหาร 
คณะศิลปกรรมศาสตร

อ.วีระศักด์ิ อักษรถึง

คณบดี

์

อ.กําจร  กาญจนถาวร

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ประภาส ขวัญประดับ
รองคณบดีฝายวิชาการและงานวิจัย

อ.อริยา  กัณฑลักษณ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และบริการชุมชน
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คณะศิลปกรรมศาสตร

โปรแกรมศิลปกรรม

 1. ผศ.ออยทิพย   พลศรี

 2. ผศ.จิตตวดี   วรศรี

 3. อ.ชัยวัฒนภัทร   เลาสัตย

 4. อ.โชติพงษ   บุญฤทธ์ิ

 5. อ.ธัชพล   ภัทรจริยา

 6. อ.พงศกร   จงรักษ

 7. อ.พิชัย   หวังเกษม

 8. อ.พีรพงษ   พันธศรี

 9. อ.ระพีพัฒน   ผลรัตนไพบูลย

 10. อ.ศิวะ   อินทะโคตร

 11. อ.ศศิธร   วิศพนัธุ

 12. อ.อมรรัตน   บุญสวาง

 13. อ.อริยา   กัณฑลักษณ

 14. อ.วารี   แสงสุวอ

โปรแกรมวิชานาฏศิลปและการแสดง

 15. อ.กฤติยา   ชูสงค

 16. ดร.จรรยสมร   ผลบุญ

 17. อ.ญาณิกา    สุวรรณวิจิตร

 18. อ.ตถาตา   สมพงศ
 19. อ.รัชยา   วีรการณ

 20. อ.รวิสรา   ศรีชัย

 21. อ.ทัศนียา   คัญฑะชา
 22. อ.โอภาส   อิสโม

 23. อ.อักษราวดี   เสียงดัง

โปรแกรมวิชาดนตรีสากล

 24. ผศ.ประภาส   ขวัญประดับ

 25. ผศ.ชรินทร   อินทะสุวรรณ

 26. อ.กําจร   กาญจนถาวร

 27. อ.วิชัย   มีศรี

 28. อ.วีระศักดิ์  อักษรถึง

 29. อ.สิทธิโชค   กบิลพัตร

 30. อ.สุทธิรักษ   เอียดปุม

 31. อ.สัญญา   เผาพืชพันธุ

 32. ผศ.อติพล   อนุกูล

 33. อ.พัชรี   สวุรรณธาดา

 34. อ.สหภัส   อักษรถึง

 35. ดร.กรฤต   นิลวานิช

 36. อ.ภูษิต สุวรรณมณี

โปรแกรมวิชาดนตรีไทย

 37. ผศ.ไชยวุธ   โกศล
 38. ผศ.กี   จันทศร

 39. อ.กฤษณ    พุทธกูล 

 40. อ.บรรเทิง    สิทธิแพทย

 41. อ.รัชวิช   มุสิการุณ
 42. อ.สุณิสา   ศิริรักษ

 43. อ.สกลพัฒน   โครตตันติ
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



คณะผูบริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.พิเชษฐ จันทวี
คณบดี

ิ  ั ี

ผศ.ดร.สมมารถ ขําเกล้ียง
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และกิจกรรมพิเศษ

ผศ.ดร.วีรชัย แสงฉาย
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

อ.อรสา แนมใส

รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน

อ.ธนะรัตน รักตนกูลอ.ธนะรัตน รักตนกูล
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ

และวิเทศสัมพันธและวิเทศสัมพันธ

อ.เสกสรร ชะนะอ.เสกสรร ชะนะ
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.กันตธมน สุขกระจางผศ.กันตธมน สุขกระจาง
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนผูชวยคณบดีฝายวางแผน

และประกันคุณภาพและประกันคุณภาพ
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 1. ผศ.ดร.วีระชัย   แสงฉาย

 2. ผศ.ดร.สมมารถ   ขําเกลี้ยง

 3. ผศ.วีรชัย   มัฎฐารักษ

 4. ผศ.ดร.ศรัณย   ชูคดี

 5. อ.ธนะรัตน   รัตนกูล

 6. อ.ศุภชัย   แกวจัง

 7. อ.ศรีวรรณ   ขําตรี

 8. อ.นิพนธ   มณีโชติ

 9. อ.พุฒิธร   ตุกเตียน

 10. อ.เสรี   หนูหลง

 11. ดร.กันตภณ   มะหาหมัด

 12. อ.ไพศาล   คงเรือง

 13. อ.ลัญฉกร   นิลทรัตน

 14. ดร.วิชาญ   เพ็ชรทอง

 15. อ.จอมกัณฑศักดิ์ เหมทานนท

 16. อ.ธภัทร   ชัยชูโชค

 17. อ.พิเชษฐ   จันทวี

 18. ผศ.กันตธมน   สุขกระจาง
 19. อ.เอกรินทร   วาโย

 20. อ.อรสา   แนมใส

 21. อ.เสกสรร   ชะนะ

 22. อ.ตวนนูรีซัน   สุริยะ

โปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร

 23. ผศ.สมศักดิ์   แกวพลอย

 24. อ.ชํานาญ   พูลสวัสด์ิ

 25. อ.กุลยุทธ   บุญเซง

 26. อ.ผจงจิต   พิจิตบรรจง

 27. อ.ชัยยุทธ   มีงาม

 28. อ.ศุภชัย   ชัยณรงค
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พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกา
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ระเบียบระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    57

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วาดวยการรับ จายเงินเพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549

 เพือ่ใหการดาํเนนิงานตามโครงการจดัการศกึษาสาํหรับบคุลากรประจาํการเปนไปอยางม ีประสทิธภิาพ 

มีความสะดวกและคลองตัว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ 18 (12) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

 ขอ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ จายเงนิเพือ่จดัการศึกษา

สําหรับบุคคลกรประจําการ พ.ศ. 2549”

 ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชกบันกัศกึษาท่ีเขาศกึษาต้ังแตปการศกึษา 2549 เปนตนไป บรรดาระเบยีบประกาศ 
หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบนี้แทน

 ขอ 3 ในระเบียบนี้

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโครงการจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ

  “เงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย” หมายความวา คาธรรมเนียมที่รวมเงินคาบํารุง
มหาวิทยาลัย คาหนวยกิต คาธรรมเนียมพิเศษ คาบํารุงหองสมุด คาบํารุงหองพยาบาล คาบํารุงกีฬา 

คาธรรมเนียมคอมพิวเตอร แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่น ๆ

 ขอ 4 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และใหปรับเปล่ียนอยางเหมาะสมตามสถานการณ และภาวะเศรษฐกิจ 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
 ขอ 5  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนรายครั้ง ดังนี้

   5.1  คาธรรมเนียมในการสอบวัดความรูพื้นฐานสําหรับนักศึกษาใหมไมเกิน 800 บาท 

โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

   5.2  คากิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนละ 100 บาท

   5.3  คาออกเอกสารตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยออกใหขณะเปนนักศึกษาฉบับละ 100 บาท
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   5.4  คาเอกสารตางๆ ที่มหาวิทยาลัยออกใหหลังจากสําเร็จการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

เคยออกใหแลวฉบับละ 100 บาท

   5.5  คาปรบักรณลีงทะเบียนชากวากาํหนดวนัละ 50 บาท นบัตัง้แตวนัทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

แตทั้งน้ีไมเกิน 1,000 บาท ตอภาคการศึกษา

   5.6  คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 700 บาท
   5.7  คาขอคืนสภาพการเปนนกัศึกษา เนือ่งจากพนสภาพการเปนนกัศึกษาจํานวน 500 บาท 

และใหชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามจํานวนภาคการศึกษาที่คางชําระ โดยชําระ

ภาคการศึกษาละ 700 บาท ครบทุกภาคการศึกษาที่หยุดการศึกษา

   5.8  คาธรรมเนียมการขอยกเวนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หนวยกิตละ 100 บาท

   5.9  คาธรรมเนียมการยกเวนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัย รายวิชาละ 500 บาท

   5.10  คาธรรมเนียมการขอโอนผลการเรียน คนละ 200 บาท

   5.11  คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเปนบัณฑิต จํานวน 500 บาท

   5.12   เงินคาธรรมเนียมที่เก็บเมื่อแรกเขา

     5.12.1 คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม จํานวน 500 บาท

     5.12.2 คาออกบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 100 บาท

     5.12.3 เงินคาประกันของเสียหายจํานวน 500 บาท

   เงนิคาประกนัของเสยีหาย ใหแยกบญัชไีวตางหาก เปนเงนิฝากถอนคนืใหแกนกัศกึษาท่ีมไิด

ทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และตองยื่นคํารองขอคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันพนสภาพการเปน

นักศึกษา หากนักศึกษาไมมาถอนคืนภายในกําหนดดังกลาวใหมหาวิทยาลัยโอนเงินเขาเปนรายไดของ

มหาวิทยาลัย

   5.13  คาบํารุงศูนยใหการศึกษาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการและการจัดการ ใหเปนไปตาม
อัตราที่คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการกําหนด

 ขอ 6 คาธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากขอ 5 มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บไดตามความเหมาะสม โดยจัด
ทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 ขอ 7 ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย อนุมัติการขอผอนผันการชําระเงินตามขอ 4 ภายในระยะ

เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด และตองชําระคาธรรมเนียมตามขอ 5.5 เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวแลว ใหนกัศึกษา

ชําระเงินคารักษาสภาพการเปนนักศกึษาตามขอ 5.6

 ขอ 8 นักศึกษาผูใดไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาคของ

ภาคการศึกษาน้ัน ใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในวันท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดท้ังนีต้องไมเกนิ 

3 สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา

 ขอ 10  เงนิคาธรรมเนียมการศึกษาทีเ่รยีกเกบ็จะไมคนืใหแกนกัศกึษา เวนแตกรณทีีม่กีารเกบ็หรอืชําระ
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เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาผดิพลาด ขาดหรอืเกนิ การถอน การเพิม่รายวชิาในแตละภาคการศกึษาใหนกัศกึษา 

ชาํระเพ่ิมหรือรบัคืนจากมหาวิทยาลัยโดยไดรบัอนุมตัจิากอธิการบดีหรือผูทีไ่ดรบัมอบหมาย ภายใน 3 สปัดาห 

นับแตวันเปดภาคการศึกษา

 ขอ 11  คาใชจายในการดําเนินการโครงการใหจายในดานตางๆ ดังนี้

   11.1 คาตอบแทนการสอน ใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการอาํนวยการโครงการจดัการศกึษา

สําหรับบุคลากรประจําการกําหนด ทั้งน้ี ตองไมเกินรอยละ 80 ของคาลงทะเบียนรายวิชาน้ันๆ โดยจัดทํา

เปนประกาศของมหาวิทยาลัย

   กรณีที่มหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการอยางอื่น แทนการเขาช้ันเรียน

ตามปกต ิมหาวทิยาลยัอาจใชวธิกีารเหมาจายหรอืวธิอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการอาํนวยการโครงการจดัการศกึษา

สําหรับบุคลากรประจําการกําหนด

   ในกรณผีูสอนมคีวามจาํเปนตองเบกิคาเดนิทางใหเบกิจายตามทีจ่ายจริงดวยวธิกีารประหยดั 

หรือตามที่คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการกําหนด

   11.2 คาตอบแทนการสอนรายวิชาในกลุมวชิาปฏิบตักิารและฝกประสบการณวชิาชีพใหจาย

ไดทัง้ในอตัราคาตอบแทนการสอน และ/หรอือตัราคาตอบแทนการนเิทศ ขึน้อยูกบัสภาพความเหมาะสม และ

ความจาํเปนของมหาวทิยาลยั ใหผูสอนจดักจิกรรมในแตละโปรแกรมวชิา โดยเสนอเปนโครงการระบใุหชดัเจน

วาจะเบิกจายในลักษณะคาตอบแทนการสอน และ/หรือคาตอบแทนการนิเทศ

   สําหรับคาตอบแทนการนิเทศ การตรวจผลงาน และการจัดกิจกรรมในกระบวนการจัดการ

ฝกงาน หรือฝกประสบการณวิชาชีพทั้งในและนอกเวลาราชการ ไมวาการนิเทศนั้นจะกระทําในมหาวิทยาลัย

หรือนอกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองเปนโครงการการนิเทศ การตรวจผลงาน

และการจัดกิจกรรมท่ีไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยจะตองมีเวลาปฏิบัติงาน ณ แหลงฝกงานหรือ

แหลงฝกประสบการณวชิาชพี ไมนอยกวา 3 ชัว่โมง ตดิตอกนัในหนึง่วนั โดยทีค่าใชจายทัง้หมดในโครงการตอง

ไมเกินรอยละ 80 ของคาลงทะเบียนในรายวิชานั้น

   11.3 คาตอบแทนการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอน ใหพิจารณาจายไดตามความ

เหมาะสม โดยถือหลักเกณฑดังตอไปน้ี
    11.3.1 คาตอบแทนประธานกรรมการอํานวยการโครงการ ใหเหมาจายในอัตรา

ภาคการศึกษาละไมเกิน 50,000 บาท

    11.3.2 คาตอบแทนกรรมการอาํนวยการโครงการ ใหเหมาจายในอตัราภาคการศกึษา
ละไมเกินคนละ 40,000 บาท

    11.3.3 คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน ใหเหมาจายในอัตราภาคการศึกษาละไมเกิน

คนละ 30,000 บาท

    11.3.4 คาตอบแทนเจาหนาที่ ใหจายตามเกณฑตอไปนี้

      11.3.4.1 ขาราชการท่ีไดรบัเงนิเดอืนตัง้แตระดับ 2 ขึน้ไป ใหไดรบัคาตอบแทน
ในอัตราไมเกินคนละ 500 บาทตอวัน
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      11.3.4.2 ขาราชการทีไ่ดรบัเงนิเดอืนตํา่กวาขัน้ต่ําสุดของระดบั 2 หรือลกูจาง

ประจําหรือลูกจางชั่วคราว ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราไมเกินคนละ 400 บาทตอวัน

      11.3.4.3 การจางนักศึกษา ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราไมเกินคนละ 200 

บาทตอวัน

    11.3.5 คาตอบแทนอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการอํานวยการโครงการให

มหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานในขอ 11.3.1 - 11.3.4 ในแตละภาคการศึกษา

   11.4 คาตอบแทนอาจารยทีป่รกึษา หรอืคณะอาจารยทีป่รึกษา ใหจายตามจาํนวนนกัศกึษา

ทีอ่ยูในความรบัผดิชอบทีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ ในอตัราไมเกนิภาคการศกึษาละ 50 บาทตอนกัศกึษา

หนึ่งคน

   11.5 คาตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการกําหนด แตทั้งนี้ตองไมเกินคนละ 

400 บาทตอวัน

   11.6 คาใชจายอืน่ ๆ  ทีต่องใชในการดาํเนนิงาน เปนตนวา คาสาธารณปูโภค คาวสัดสุาํนกังาน 

คาซอมบํารุง ฯลฯ สามารถเบิกจายไดตามความเปนจริง

   11.7 ในกรณีทีม่กีารเปดศนูยใหการศึกษา ใหมหาวิทยาลยัพจิารณาแตงต้ังกรรมการดําเนนิ

การและเจาหนาที่จากบุคคลภายนอกได และเบิกจายคาตอบแทนตามอัตราท่ีกําหนดตามระเบียบนี้และคาใช

จายอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงาน และการจัดการเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาตามความจําเปนจากเงิน

ที่เรียกเก็บและเงินดอกผลที่ไดจากเงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามขอ 5.13

 ขอ 12  การเบิกจายคาใชจายในการจัดการศึกษาตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้

   12.1 การจายคาตอบแทนตามขอ 11 ใหจายไดไมเกินรอยละ 80 ของคาธรรมเนียมที่

เรียกเก็บไดทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น ยกเวนคาใชจายตามขอ 11.7

   12.2 คาตอบแทนรายวันใหจายไดเฉพาะผูที่อยูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติหรือ
ระหวางภาคฤดูรอน หรืออยูปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการเปนเวลาติดตอกันวันละไมนอย 3 ชั่วโมงใน
วันหนึ่งใหจายคาตอบแทนรายวันใหบุคคลหนึ่งไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น

   12.3 คาตอบแทนตามขอ 11.1 - 11.3 จะเบิกจายใหแกบุคคลเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน

มิไดใหเบิกไดตามขอใดขอหนึ่งเพียงทางเดียวเทานั้น

    สาํหรบักรณทีีไ่ดรบัคาตอบแทนการดาํเนนิการ ในลักษณะเหมาจาย หากวนัใดไดรบัคาสอน
เปนชั่วโมง หรือคานิเทศเปนรายวัน ใหตัดคาตอบแทนเหมาจายของวันนั้นเทากับคาเฉลี่ยรายวันที่มีการเรียน

การสอน หรือวันที่มีการนิเทศในภาคการศึกษานั้น

   12.4 ในการจายคาตอบแทนตามขอ 11.1 - 11.3 เปนรายภาคการศึกษานั้น อาจจะแบง

จายเปนงวดก็ได

 ขอ 13  คาใชจายอื่น ๆ นอกเหนือจากคาตอบแทนตามระเบียบนี้ ซึ่งเปนประโยชนตอกิจกรรมของ
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มหาวิทยาลัยโดยทั่วไป หรือเปนประโยชนโดยตรงตอโครงการน้ี ใหจายไมเกินวงเงินที่เรียกเก็บเงินดอกผล

ที่เรียกตามระเบียบนี้

 สําหรับคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยใหการศึกษา ใหจายไดไมเกินวงเงินท่ีเรียกเก็บ 

และเงินดอกผลที่ไดจากเงนิที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามขอ 5.13

 ขอ 14  เงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบน้ี ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

ดังตอไปนี้

   14.1  นําฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารออมสินในนามของมหาวิทยาลัย และใหนํา

ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากนี้สมเขาเปนเงินประเภทเดียวกัน

   14.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเงิน เพื่อสมทบเปนคาใชจายในการบริหารโครงการจัดการ

ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ

   14.3 เมื่อเลิกโครงการ หากมีเงินเหลือ ใหโอนเขาสมทบเปนเงินคาบํารุงการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

   14.4 ใหอธิการบดีแตงตั้งเจาหนาที่การเงินคนหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบลงนามในเช็คสั่งจาย

เงินรายไดตามระเบียบน้ีรวมกับอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย

 ขอ 15  ใหอธกิารบดี หรือรองอธิการบดีทีอ่ธกิารบดีมอบหมาย เปนผูอนมุตัแิละกอหน้ีผกูพนัตามระเบียบ

นี้ ภายในวงเงินที่เรียกเก็บและเงินดอกผลที่ไดจากเงินรายไดที่เรียกเก็บ

 ขอ 16  การซือ้ การจาง ตลอดจนการดาํเนนิการอืน่ใด เกีย่วกบัการเบกิจายเงนินี ้ใหเปนไปตามระเบยีบ

ทางราชการที่วาดวยการนั้นที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน นอกจากสภามหาวิทยาลัยจะไดกําหนดใหเปนอยางอื่น

 ขอ 17  ใหคณะกรรมการอาํนวยโครงการจดัการศกึษาสาํหรับบคุลากรประจาํการ รายงานผลการดาํเนนิ

งาน ตามโครงการพรอมท้ังการรับจายเงินตามระเบียบน้ี เสนอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบ

ทุกสิ้นปการศึกษา

 ขอ 18  ใหมหาวิทยาลยัเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี ้โดยใชใบเสร็จรบัเงินคาลงทะเบียนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด

 ขอ 19  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาท่ีเกิดจากการใช

ระเบียบนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

 (นายอรัญ ธรรมโน)

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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วาดวยการรับ จายเงินเพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.2549

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550

 

 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการ

ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.2549 ใหมีความเหมาะสม สะดวก และคลองตัวในการบริหารจัดการ

มากย่ิงขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2550 วันที่ 22 กันยายน 2550 จึง

ออกระเบียบไวดังตอไปน้ี

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ จายเงินเพ่ือจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.2549 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2550”
 ขอ 2  บรรดาระเบียบ ขอบงัคบั ประกาศ หรอื คาํส่ังใด ซึง่ขดัหรือแยงกบัระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน

 ขอ 3  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

 ขอ 4  ใหเพิม่ความ ขอ 5.14 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วาดวยการรบัจายเงนิเพือ่จดัการ

ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.2549 ดังนี้

  “5.14 สําหรับนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการใหปริญญาแลว และมิไดทําใหทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยเสยีหาย ใหโอนเงนิคาประกันของเสียหาย ตามขอ 5.12.3 มาเปนคาธรรมเนียมการลงทะเบียน

เปนบัณฑิตตามขอ 5.11”

 ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่เกิดปญหาจากการ

ใชระบบนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2550

 

   (นายอรัญ ธรรมโน)

   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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วาดวยการรับ จายเงินเพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 16 ตุลาคม 2553 มีมติเห็นชอบให

ออกระเบียบไวดังตอไปน้ี

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วาดวยการรับ จายเงินเพื่อจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553”

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป

 ขอ 3 ใหยกเลิกในความในขอ 5.5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับจายเงิน

เพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.2549 และใหใชความตอไปนี้แทน

  “ขอ 5.5 คาปรับกรณีชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนดวันละ 50 บาท นับตั้งแต

วันที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตทั้งนี้ไมเกิน 1,000 บาท ตอภาคการศึกษา”

 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจดัการ

ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.2549 และใหใชความตอไปนี้แทน

  “ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภายในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หากพนกาํหนดนักศกึษาตองขอผอนผันเพ่ือชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาพรอมคาปรับตามขอ 5.5 แตทัง้น้ี

ตองไมเกินวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดผอนผัน”

   
  ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2553

 

   (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม)

   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549

     

 ดวยมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เหน็ควรวางระเบยีบวาดวย การออกหลกัฐานแสดงผลการศกึษา อาศยั

อํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ 18 (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบไวดังนี้

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการออกหลักฐานแสดงผล

การศึกษา พ.ศ. 2549”

  ขอ 2  ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันที่ถัดจากวันประกาศเปนตนไป

  ขอ 3  บรรดา ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

  ขอ 4  ในระเบียบนี้

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “อธิการบดี”    หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  ขอ 5  หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังตอไปนี้

   5.1 วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร

   5.2 ใบรับรองการเปนนักศึกษา

   5.3 ใบรับรองผลการศึกษา

   5.4 ใบรับรองคุณวุฒิ
   5.5 ใบรายงานผลการศึกษา

   5.6 ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา

  ขอ 6  แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 5 ใหใชแบบพิมพตามประกาศมหาวิทยาลัย
  ขอ 7  ใหมหาวิทยาลัยควบคุมการเก็บรักษาและการเบิกจายแบบพิมพ หลักฐานแสดงผลการศึกษา

ตาง ๆ

  ขอ 8  ใหนายทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตัง้ทาํหนาทีร่บัผดิชอบและดําเนินการออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษาใหเปนไปตามระเบียบนี้

  ขอ 9  วันที่สําเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหถือวันถัดจากวันสุดทายของวันสอบ

ปลายภาค
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  ขอ 10 การออกประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร

   10.1  มหาวิทยาลยัจะออกประกาศนียบตัร หรอือนปุรญิญาบตัร หรอืปรญิญาบตัร ใหเฉพาะผูที่

มีความประพฤติดี และสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย และไดรับอนุมัติการ

ใหประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแลว

  10.2  ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรทุกฉบับ หลังจากนายกสภา

มหาวิทยาลัยและอธิการบดี ลงนาม ใหประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง

  10.3  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําทะเบียนผูที่ไดรับอนุมัติการใหประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา

บัตร หรือปริญญาบัตรไวเปนหลักฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ขอ 11  การออกวุฒิบัตร

   11.1  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีการใหการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตรพิเศษให

มหาวิทยาลัยมีอํานาจ ออกวุฒิบัตรแกผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น

  11.2  ใหอธกิารบดีและผูอาํนวยการฝกอบรม ลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

ในวุฒิบัตร ที่ออกให

   11.3  ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไวเปนหลักฐาน

  ขอ 12  การออกใบรับรองผลการศึกษา

   12.1  มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผู ที่สําเร็จการศึกษาครบถวนตาม

หลักสูตรมหาวิทยาลัย และกําลังรออนุมัติการใหประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร ใบ

รับรองน้ีจะมีอายุการใชงานเพียง 90 วันนับแตวันที่ออกให 

  12.2  ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรอง และ

อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ที่ไดรับมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

  12.3  ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน

  ขอ 13  การออกใบรับรองคุณวุฒิ
   13.1  มหาวิทยาลัย โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิแกผู สําเร็จ

การศึกษาครบถวนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย และไดรับอนุมัติการใหประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร 
หรือปริญญาบัตร แตยังไมไดรับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร

   13.2  ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรอง และ

อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี ที่ไดรับมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

   13.3 ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิเก็บไวเปนหลักฐาน

  ขอ 14 การออกใบรายงานผลการศึกษา

   14.1  มหาวทิยาลยัจะออกใบรายงานผลการศกึษาแกผูทีก่าํลงัศกึษาหรอืสาํเรจ็การศกึษาแลว 

และย่ืน คํารองขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

  14.2  ใบรายงานผลการศึกษา จะออกใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
   14.3  ใบรายงานผลการศกึษาสาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยูใหรายงานผลการศกึษาถงึภาคการศึกษา
ที่ทราบ ผลการศึกษาแลว โดยใหนายทะเบียนลงนาม และประทับตรามหาวิทยาลัย
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  14.4  ใบรายงานผลการศกึษาแกผูสาํเรจ็การศกึษาแลวทกุฉบบัใหนายทะเบยีนและอธกิารบดี

หรือ รองอธิการบดี ที่ไดรับมอบหมายลงนามพรอมประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

  ขอ 15  การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา

   15.1  ในกรณีที่วุฒิบตรั ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร สูญหายหรือ

ชาํรดุจนใชการไมไดใหมหาวทิยาลัยพิจารณาออกใบแทนใหตามทีเ่หน็สมควร โดยใหผูขอยืน่คํารองขอตามแบบ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

  15.2  ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถจะออกใบรายงาน

ผลการศึกษาได ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผลการศึกษา ซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปน

หลักฐานที่เช่ือถือได ใหมหาวิทยาลัยออกใบแทนไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา แตใหผูออกใบสําคัญ

ดังกลาวหมายเหตุไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย

  15.3  ใบแทนทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ลงนามพรอมกับ

ประทับ ตราดุนของมหาวิทยาลัย

 ขอ 16  การออกใบรับรองการเปนนักศึกษา

   16.1  มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการเปนนักศึกษาแกผูที่กําลังศึกษาอยู และยื่นคํารอง

ขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาํหนด

   16.2 ใบรับรองการเปนนักศึกษานั้น จะออกใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได

  16.3  ใบรบัรองการเปนนกัศกึษา ใหอธกิารบดีหรือผูทีไ่ดรบัมอบหมาย ลงนามพรอมกบัประทับ

ตราดุนของ มหาวิทยาลัย

  ขอ 17  ใหมหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการออกหลกัฐานแสดงผลการศกึษา จากผูยืน่คาํรอง

ขอหลักฐานแสดงผลการศึกษา ชุดละ 100 บาท

  ขอ 18  คาธรรมเนียมขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินระยะเวลา 2 ป 

นับจากวันที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ชุดละ 500 บาท การเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไมใชบังคับในการออกหลักฐาน
ตามขอ 5.4 และ 5.5 สําหรับการออกครั้งแรก

  ขอ 19  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยในกรณีที่เกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549

 

    (นายอรัญ ธรรมโน)

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549

     

 เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บรรลุวัตถุประสงคในการ

ใหการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเห็นสมควรใหออกระเบียบการเก็บเงินคากิจกรรมและวิธีใชจายเงิน

คากิจกรรมไวดังตอไปน้ี

  ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย เงินคากิจกรรมของนักศึกษา 

พ.ศ.2549”

  ขอ 2  ใหยกเลิกระเบียบคําสั่ง หรือขอบังคับอื่นใดเกี่ยวของกับเงินคากิจกรรมของนักศึกษาที่ขัดแยง

กับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบน้ีแทน

  ขอ 3  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

  ขอ 4  ในระเบียบนี้

    “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    “อธิการบดี”   หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    “นักศึกษา”   หมายความวา  นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติ
  ขอ 5 เงินคากิจกรรมตามระเบียบน้ีคือ เงินที่เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้

   5.1 เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้

   5.2 เงินที่มีผูบริจาคใหแกองคการนักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมตาง ๆ
   5.3 เงินที่ไดมาจากการจัดกิจกรรมนักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมตาง ๆ

   5.4 เงินรายไดที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเพื่อเปนเงินคากิจกรรมตามระเบียบนี้

   5.5 เงินผลประโยชนที่เกิดจากเงินคากิจกรรม

  ขอ 6  เงินคากจิกรรมจะใชจายในลักษณะตาง ๆ ดังนี้

   6.1 พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

   6.2 งานประจําปของทางราชการ

   6.3 การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา
   6.4 การกีฬา
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   6.5 การสวัสดิการและการกุศล 

  ขอ 7  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคากิจกรรมจากนักศึกษาไดไมเกินอัตราปการศึกษาละ 300 บาท

 ขอ 8  เงินคากิจกรรมใหเรียกเก็บในวันลงทะเบียนรับเขาเรียน หรือวันอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

แตตองไมเกิน 2 สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา

  ขอ 9  กรณีชําระเงินชากวากําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผอนผันได แตตองไมเกิน 

1 เดือน นับตั้งแตวันครบกําหนดตามขอ 8

  ขอ 10 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเงินคากิจกรรม ดังนี้

   10.1  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เปนประธานกรรมการ

   10.2  ตัวแทนนักศึกษา ตามจํานวนที่เห็นสมควร เปนกรรมการ

   10.3  อาจารยซึ่งมีหนาที่ดูแลกิจกรรมนักศึกษา และอาจารยอื่นที่เห็นสมควรจํานวนเทากับ 

ขอ 10.2 เปนกรรมการ

 ขอ 11  ใหคณะกรรมการเงนิคากจิกรรม มอีาํนาจหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบในการอนมุตัแิละควบคมุ 

การใชจาย เงินคากิจกรรมใหเปนไปตามขอ 6 แหงระเบียบนี้ และโดยประหยัด ทั้งนี้ดวยวิธีการตอไปนี้

   11.1  องคการนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ซึง่จะเปนผูขอใชจายเงนิคากจิกรรม จะตองเสนอโครงการ 

ตลอดจนงบประมาณรายจายที่จําเปนตองใชจายในแตละโครงการตอสภานักศึกษา เมื่อสภาดังกลาวใหความ

เห็นชอบแลว จึงเสนอรายละเอียด งบประมาณรายจายของโครงการนั้น ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

อีกครั้งหน่ึง จึงดําเนินการขอเบิกจายได

   11.2  ผูที่ทําหนาที่เบิกจายจะตองเปนผูที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ สําหรับวิธีการ

เบิกจายใหอนุโลม ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีหลกฐานประกอบการเบิกจายครบถวน

   11.3  ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน อันองคการนักเรียนหรือนักศึกษาไมอาจอนุมัติตามวิธี

การในขอ 11.1 ไดทันทวงที เม่ือนายกองคการเสนอ ขอใหประธานกรรมการใชดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร 

อนุมัติใหเบิกจายเงินไดภายในวงเงินไมเกินครั้งละ 5,000 บาท แลวรีบ แจงใหคณะกรรมการทราบในโอกาส

แรกที่จะทําได

  ขอ 12  วิธีการเก็บรักษาเงิน ใหประธานกรรมการเบิกจายเงินคากิจกรรมท้ังหมดของแตละระดับ
การศึกษา ที่ตนรับผิดชอบจากมหาวิทยาลัย แลวนําฝากธนาคารพาณิชยในนามคณะกรรมการเงินคากจิกรรม 

โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินคากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”

  ในการถอนเงินจากธนาคารเพื่อใชจายตามรายการที่คณะกรรมการอนุมัติไว ใหมีกรรมการอยางนอย 
3 คน ลงนาม รวมกัน โดยตองเปนอาจารย 2 คน และนักศึกษาคนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่ไมมีนักศึกษา ก็ให

กรรมการที่เปนอาจารยอยางนอย 3 คน ลงนามรวมกัน 

 ขอ 13  ใหคณะกรรมการแตงต้ังเจาหนาที่การเงินการบัญชี จากเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ตามท่ี

คณะกรรมการเหน็สมควร เพือ่ทําบัญชีรบัจายพรอมทัง้เกบ็รักษาเอกสารหลกัฐานตาง ๆ  ใหสามารถตรวจสอบ

ได และเจาหนาที่ดังกลาวจะ ตองรายงานการใชจายเงินคากิจกรรม พรอมยอดเงินคงเหลือตอคณะกรรมการ

เปนประจํา 
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  ขอ 14 ใหอธิการบดีแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีเงินคากิจกรรมอยางนอยปละคร้ัง

  ขอ 15 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบ ประกาศหรือ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบและเปน ผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชระเบียบนี้

 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2549

   (นายอรัญ ธรรมโน)

   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2549

     
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑคาใชจายเก่ียวกับการกีฬา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ใหเหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงใหออกระเบียบวาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2549 ไวดังนี้
  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการกีฬา 
พ.ศ. 2549”
  ขอ 2  ใหยกเลกิระเบียบคาํสัง่ ประกาศ หรอืขอบงัคบัอืน่ใดซึง่ขดัแยงกบัระเบียบนี ้ใหใชระเบยีบนีแ้ทน
  ขอ 3  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
  ขอ 4  กฬีาทีใ่หเบิกคาใชจายไดตามระเบยีบนีค้อื กฬีาทีม่หาวทิยาลยัสงนกัศกึษาเขาแขงขนัดงัตอไปนี้
   4.1 กีฬาระหวางมหาวิทยาลัย
   4.2 กีฬาท่ีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจัดแขงขัน
   4.3 กีฬาที่จังหวัดจัดแขงขัน
   4.4 กีฬาท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยและสมาคมกีฬาที่จดทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทย
จัดแขงขัน
   4.5 กีฬาที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยจัดแขงขัน
   4.6 กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
   4.7 กีฬาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสงเขาแขงขัน
  ขอ 5  คาใชจายเกี่ยวกับการกีฬาตามขอ 4 ใหเปนไปตามอัตราดังนี้
   5.1 คาสมัครเปนสมาชิกคาบํารุงประจําปคาสม ัครเขาแขงขัน จายไดเทาที่จายจริง
   5.2 คาอุปกรณสําหรับฝกซอมหรือแขงขัน ใหจายเทาที่จําเปน
   5.3 คาชุดแขงขันและชุดวอรม สําหรับนักกีฬาและผูควบคุมทีม ใหจายโดยประหยัดตามที่
กรรมการฝายกีฬา มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลาเห็นสมควร
   5.4 คานํ้าเลี้ยงในการฝกซอมหรือแขงขัน จายไดไมเกินคนละ 20 บาทตอวัน
   5.5 คาใชจายในการเก็บตัวนักกีฬา รวมทั้งผูที่ฝกสอนและผูควบคุม (ยกเวนการแขงขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย) ใหจายเปนคาอาหารไมเกินคนละ 100 บาทตอวัน และใหเก็บตัวไดไมเกินฤดูการแขงขัน
ละ 15 วัน
   5.6 คาใชจายในการเดินทางไปฝกซอมหรือแขงขัน
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    5.6.1 คาพาหนะเดินทาง จายไดไมเกนิอตัราคาโดยสารยานพาหนะประจําทางท่ีประหยัด
และเหมาะสมในกรณีจางเหมาใหจายไดตามระเบียบราชการ
    5.6.2 คาอาหารนักกีฬาไมเกินคนละ 100 บาทตอวัน
    5.6.3 คาที่พักไมเกินคนละ 100 บาทตอวัน สําหรับผูฝกสอนและผูควบคุม หากผูจัดการ
แขงขันไมสามารถจัดท่ีพักให ใหเบิกจายตามระเบียบราชการ
    5.6.4 คาเชาหรอืคาบํารงุสถานที ่อปุกรณสําหรบัฝกซอมหรอืแขงขนัจายไดเทาทีจ่ายจรงิ
   5.7 คาชวยเหลือกีฬามหาวิทยาลัย หรือกีฬาในกลุมมหาวิทยาลัย ใหจายแกเจาภาพจัดการ
แขงขันตามจํานวนที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาตกลงกัน
   5.8 คาเวชภัณฑจายไดเทาที่จําเปนตามที่จายจริง
   5.9 คารักษาพยาบาลนักกีฬาท่ีประสบอุบัติเหตุหรอืปวย เนื่องจากฝกซอมหรือแขงขัน จายได
เทาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินจํานวนท่ีโรงพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บ
  5.10 คาพาหนะเดินทางคาที่พักคาเบ้ียเล้ียงของผูตัดสิน ผูชวยผูตัดสิน เจาหนาท่ีเทคนิคจาย
ไดตามระเบียบราชการ สวนเจาหนาที่ประจําสนามใหจายเฉพาะแตคาเบี้ยเลี้ยงไมเกินคนละ 100 บาทตอวนั
   5.11 คาของรางวัลผูตัดสิน ผูชวยผูตัดสิน จายไดไมเกินอัตราท่ีสมาคมกีฬาในความควบคุมของ
คณะกรรมการโอลิมปกแหง ประเทศไทยกําหนดไว
   5.12 คาตอบแทนคารางวัลคาของท่ีระลึกคาใชจายในการรับรองนักกีฬา ผูควบคุมและ
เจาหนาที่ผูเก่ียว ของกับการแขงขัน จายไดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
  ขอ 6 ใหมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการคาใชจายเกี่ยวกับการกีฬาไวในงบประมาณรายจายเงินคาบํารุง
การศึกษา เพื่อจายตามระเบียบน้ี
  ขอ 7 เงินคาใชจายเกี่ยวกับการกีฬา ตามระเบียบนี้คือ เงินที่เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้
   7.1 เงินคาบํารุงกีฬาท่ีเรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ จายเงิน
คาธรรมเนียม การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ภาคปกติ พ.ศ. 2549 
เพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ จายเงินเพื่อ
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549
   7.2 เงินที่มีผูบริจาคใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อใชในการกีฬา
   7.3 เงินที่ไดมาจากการจัดการแขงขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน
   7.4 เงินคาชวยเหลือกีฬากลมมหาวิทยาลัย
   7.5 เงินอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากําหนดใหใชในกิจการกีฬาได
  ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี มีอํานาจส่ังการในการออกระเบียบ ประกาศหรือ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบและเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชระเบียบนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
 

    (นายอรัญ ธรรมโน)
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วาดวยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (32) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/1553 วันที่ 14 สิงหาคม 2553 มีมติเห็นชอบใหออก

ระเบียบไวดังนี้

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียนและการ

เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553”

 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 1553 เปนตนไป

 ขอ 3  ในระเบียบน้ี

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  “นักศึกษา”  หมายความวา นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการเทียบ

โอนผลการเรียน
  “การโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ี

เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษาหรือลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก

  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําผลการเรียนและประสบการณของผูเรียนที่

เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมินเขาสูรายวิชาใน
โครงสรางหลักสูตร และเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่ศึกษาโดยไมตองลง
ทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีก

  “การศึกษาในระบบ” หมายความวา การศึกษาท่ีมีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจนมีการ

กําหนดวัตถุประสงคหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลท่ีแนนอน
  “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การศึกษาที่มีความยืดหยุนและหลากหลายรูปแบบไมมี

ขอจาํกัดเรือ่งอายแุละสถานทีโ่ดยมุงหมายใหเปนการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพมนษุยมกีารกาํหนดจดุมุงหมาย
หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

ของกลุมเปาหมาย
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  “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา การศึกษาท่ีเกิดขึ้นตามวิถีชีวิต เปนการเรียนรูจาก

ประสบการณการทํางาน หรือเรียนรูจากบุคคล ครอบครัว สภาพแวดลอม สื่อ ผูเรียนเรียนรูไดทั้งต้ังใจและไม

ตัง้ใจ เปนการจดัการศกึษาท่ีไมมหีลกัสตูรชดัเจน ไมมรีะบบและรูปแบบของการจดัการศกึษาแนนอนจนถึงไมมี

เลย หากแตกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนมีความรู มีทักษะ มีเจตคติเชนเดียวกับการศึกษา

อื่น ๆ

 ขอ 4  ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการซึง่มคีณุสมบัตสิอดคลองกบัระดับการศกึษาสาขาวิชาทีข่อ
โอนผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน จาํนวนไมนอยกวา 3 คน ดาํเนินการพิจารณาการโอนผลการเรียน 

และการเทียบโอนผลการเรียน

 ขอ 5  ผูที่โอนผลการเรียน หรือเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองไม

เปนผูที่ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาใดมากอนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

 ขอ 6  รายวชิาหรอืกลุมรายวชิาท่ีจะนาํมาโอนผลการเรียน หรอืเทยีบโอนผลการเรียนตองเปนรายวชิา

หรอืกลุมรายวิชาทีส่อบไดหรอืศกึษามาแลวไมเกนิ 5 ป นบัถงึวนัทีเ่ขาศกึษา โดยเริม่นบัจากวนัสาํเรจ็การศกึษา

หรอืภาคเรยีนสดุทายท่ีมผีลการเรยีน รายวิชาทีพ่นกาํหนดระยะเวลาตามวรรคแรกสามารถดาํเนนิการขอเทยีบ

โอนไดโดยการสอบประเมินความรูตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 ขอ 7  ตองมีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ป การศึกษากอนสําเร็จศึกษา

 ขอ 8  การโอนผลการเรียนมีหลักเกณฑดังนี้

  (1)  ผูที่ขอโอนผลการเรียนตองเปนผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา 

หรอืตองการเปลีย่นสภาพนกัศกึษาจากนกัศกึษาภาคปกตไิปเปนนกัศกึษาภาคพเิศษหรอืนกัศึกษาในโครงการ

อื่น

  (2)  ผูขอโอนผลการเรียนตองมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00

  (3)  ใหโอนผลการเรียนทุกวิชา โดยบันทึกผลการเรียนตามใบรายงานผลการศึกษาทุกรายวิชา

และนํามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม และหนวยกิตสะสม
 ขอ 9  การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ มีหลักเกณฑดังนี้

  (1)  การเทียบโอนผลการเรียนอาจจะเทียบโอนรายวิชาหนึ่งตอหนึ่งรายวิชา หรืออาจจะเทียบ

โอนเปนกลุมรายวิชาก็ได

  (2)  จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชา หรือของกลุมวิชาตองไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตรวม

ของรายวิชากลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอน
  (3)  รายวชิาหรือกลุมรายวิชาทีจ่ะนาํมาเทียบโอนจะตองอยูในระดับเดยีวกนั และมเีนือ้หาสาระ

ความรูเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอน

  (4)  ใหเทยีบโอนไดเฉพาะรายวิชาท่ีมผีลการเรียนไมตํา่กวาระดับคะแนน 2 หรือ *C* หรือระดับ

ผลการประเมินผาน หรือ “P”

  (5)  จํานวนหนวยกิตที่นํามาขอเทียบโอนตองไมเกินสองในสามของจํานวนหนวยกิตรวมท่ี

กําหนดไวในหลักสูตรที่กําลังศึกษา
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  (6)  รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับการอนุมัติใหเทียบโอนใหบันทึกผลการเรียนดวยอักษร 

*T(Transfer Credits) และใหนบัหนวยกติรายวชิาหรอืกลุมรายวชิานัน้เปนหนวยกติสะสม แตไมนาํมาคาํนวณ

แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เวนแตเปนหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุม และตองใชผลการเรียนประกอบ

วชิาชพี ใหกาํหนดระดบัคะแนนในรายวิชาหรอืกลุมรายวชิาท่ีไดรบัการเทียบโอนเพ่ือนาํมาคิดคาระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสม

  (7)  ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลว และเขามาศึกษาปริญญาที่สองอีกสาขาหนึ่ง 

ใหสามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไดทั้งหมด โดยไมนําเงื่อนไขในขอ 9 (3) (4) มาพิจารณา 

และใหนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จการศึกษาโดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา

  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวายังขาดความรูบางสวนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอาจ

กําหนดใหศึกษาเพ่ิมเติมวิชาเหลานั้นได โดยไมนํามานับเปนหนวยกิตสะสม

  (8) ผู ที่สําเร็จการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานให

สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต โดยไมนําเงื่อนไขในขอ 9(3) และ (4) มา

พิจารณา และใหนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จการศึกษาโดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา

  รายวชิาในหมวดวิชาศกึษาท่ัวไปใดท่ีจะไดรบัการเทียบโอนและรายวิชาใดทีจ่ะตองเรยีนเพิม่ตาม

วรรคแรก ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 ขอ 10 การเทียบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัมหีลกัเกณฑดงันี้

  (1) ผูที่ขอเทียบโอนจะตองมีประสบการณการทํางานมาแลวไมนอยกวา 2 ป

  (2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูรายวิชา

ที่ขอเทียบตองพิจารณาความรูที่ไดจากประสบการณเปนหลัก โดยการประเมินเพื่อเทียบโอนในแตละรายวชิา

หรือกลุมรายวิชาใหเปนไปตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด

  (3) ผลการประเมินตองเทียบไดไมตํ่ากวา ระดับคะแนน 2.00 หรือ *C* หรือเทียบเทาโดยบันทึก
ผลการเรียนของรายวิชาที่ขอเทียบโอนเปนอักษร “PL”(Credits from Prior Leanning) และใหนับหนวยกิต

รายวิชาน้ันเปนหนวยกิตสะสม แตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมยกเวนหลักสูตรท่ีมีองคกร

วิชาชีพควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดขององคกรวิชาชีพนั้น

  (4) ใหบันทึกวิธีการประเมินดังนี้

   (4.1) “CT” (Credits from Training) หมายถึง หนวยกิตจากการประเมินประสบการณ
การอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดไว

   (4.2) “CP” (Credits from Porfalio) หมายถึง หนวยกิตจากการประเมินประสบการณ

การเสนอแฟมสะสมผลงาน การสอบขอเขียน

   (4.3) “CS” (Credits from Standardzed Test) หมายถึง หนวยกิตจากการประเมิน

ประสบการณการสอบขอเขียนที่ใชแบบทดสอบมาตรฐาน
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   (4.4) “CE” (Credits from Examination) หมายถงึ หนวยกติจากการประเมินประสบการณ

การสอบขอเขียน

 ขอ 11  การเทียบโอนผลการเรียนทั้งในระบบ และนอกระบบหนวยกิตรวมกันตองไมเกินสองในสาม

ของหนวยกิตรวมของหลักสูตร

 ขอ 12  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนจะตองดําเนินการใหเสร็จสิน้ภายในภาคเรียน

แรกของการศึกษาตามหลักสูตร

 ขอ 13  ผูที่ไดรับการโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม

 ขอ 14  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย

 ขอ 15  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง ขอปฏิบัติเพื่อ

ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี

 ในกรณีที่เกิดปญหาเก่ียวกับการปฏบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจในการตีความและ

วินิจฉัยชี้ขาด

 ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

    (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมายเหตุ : เหตุในการประกาศใชระเบียบนี้ ดวยมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดให
มีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีสะสมไวในระหวางรูปแบบการศึกษาเดียวกัน หรือตางรูปแบบไดนั่้น เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา
ดงักลาว และเปนการเปดโอกาสใหมกีารนาํผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั

มาเทียบเขาสูระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตลอดจนเพ่ือใหการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการ
เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนไปอยางยุติธรรม เช่ือถือ ตรวจสอบได และมีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังคงรักษาไวซึ่ง
คณุภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ซึง่เปนอาํนาจสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 38(2) และ (12) แหงพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการออกระเบียบเพื่อประโยชนในการบริหารงาน จึงจําเปนตองออกระเบียบนี้
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดดําเนินการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

เพื่อสนองความ ตองการของทองถ่ิน ตลอดมานั้น เนื่องจากสภาพการณตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป และ

เพื่อเปนการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาสําหรับการจดการศ ั ึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการใหดีขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) และ 18(12) แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

พ.ศ. 2549”

  ขอ 2 ขอบ ังคับน้ีใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป

  ขอ 3 ในขอบังคับน้ี

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    “นักศึกษา”  หมายความวา  นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาในโครงการ

     จัดการศึกษาสําหรบับุคลากรประจําการ
   “การใหการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการพัฒนาใหผูเขารับการศึกษา  

     ได เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

     เพิ่มพูนวิทยฐานะ
  “บุคลากรประจําการ”  หมายความวา  บคุคลท่ีกาํลังปฏิบตัทิัง้สงักดัภาครัฐหรือเอกชน

     โดยไมจํากัดอาชีพ

   “อาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา  บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหทําหนาที่เปน

     ที่ปรึกษาดูแลสนับสนนุทางดานวิชาการ 

     วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และ

     ใหมีสวนในการประเมินผล
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  “คณะอาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหทําหนาที่ 

     เปนที่ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางดานวิชาการ 

     วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน

  “ศูนยใหการศึกษา”  หมายความวา  สถานทีภ่ายนอกมหาวิทยาลัยท่ีจดัตัง้ขึน้สําหรับ

     ใหการศึกษาแกบุคลากรประจําการ

  “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความวา  วิธีการจัดการศึกษาสําหรับบางรายวิชา

     ในหลักสูตร โดยผูเรียนไมตองเขาเรียนใน

     ชัน้เรยีน แตอาศยัวธิกีารเรยีนโดยสือ่ประเภท

     ตาง ๆ แทน

 ขอ 4 ในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ มหาวิทยาลัยสามารถจัดต้ังศูนยใหการศึกษา

ในเขตทองถิ่นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

  ใหมหาวทิยาลยัจดัการศกึษาสาํหรบับุคลากรประจาํการไดเฉพาะโปรแกรมวชิาทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัิ 

หลักสูตรแลว

  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบการเรียนโดยใชสื่อประสมในรายวิชาท่ีไมบังคับใหเขาช้ันเรียน

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยจะตองจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนและการสอบเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

  ขอ 5  ในการขอเปดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ

  เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีจํานวนนักศึกษาตามโครงการ

จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ใหเหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย

  ขอ 6  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการ ดังตอไปนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 43
   6.1 คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ประกอบดวย
อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันท่ีเกี่ยวของ เปนกรรมการ โดย

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ

  ในกรณีจําเปน มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งกรรมการเพ่ิมเติมได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ คณะกรรมการอํานวยการโครงการ
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ทําหนาที่อํานวยการบริหารโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการของมหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบรอย

   6.2 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ หรือ

คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการทําหนาที่ดําเนินงาน

ทั่วไปเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ
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  ขอ 7  ในการรับเขาศกึษา ใหมหาวิทยาลัยรบัเขาศกึษาจากบุคลากรประจําการ 2 ประเภท คอื ประเภท

เขาศึกษาตามความตองการของตนสังกัดและประเภทบุคคลทั่วไป โดยตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัย

   การรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยจะตองจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐาน ความพรอมเพื่อใช

ผลการสอบ เปนเกณฑหนึ่งในการรับเขาศึกษา และอาจใชเปนแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะ

รายตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

  ขอ 8  มหาวทิยาลยัตองจดัอาจารยทีป่รกึษา และหรือคณะอาจารยทีป่รกึษารบัผดิชอบและใหคาํปรกึษา

แกนักศึกษาตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือเวลาอื่นตามความเหมาะสม

   เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาและหรือคณะอาจารยที่ปรึกษา สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยตองจัดใหมีคูมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่

ของอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

  ขอ 9  การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดทั้งในและหรือนอกเวลาราชการ

   ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพื่อใหนักศึกษามีเวลาศึกษาและคนควาหาความ

รูเพิ่มเติมกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกินภาคการศึกษาละ 12 หนวยกิต ในกรณีที่นักศึกษา

รายใดมีความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณา ใหลงทะเบียนเรียนเกินกวาภาคการศึกษาละ 12 หนวยกิต

ได แตตองไมเกิน 15 หนวยกิต หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

  ขอ 10 เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กําหนดใหอาจารยผูสอน สอนไดไมเกินสัปดาหละ 

12 คาบ โดยในคาบหนึ่ง ใหมีเวลาสอนไมนอยกวา 50 นาที

   ใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการทาํหนาทีพ่จิารณา กลัน่กรอง และใหความเหน็ชอบในการ

จัดอาจารยผูสอนตามที่โปรแกรมวิชาและคณะเสนอ ในแตละภาคการศึกษา

  ขอ 11  ใหอาจารยผูสอนจัดทําเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนใหแกนักศึกษาในแตละภาค
การศึกษา ขอ 12 มหาวิทยาลัยตองจัดใหนักศึกษามี และใชตําราหลักในรายวิชาท่ีเปดสอน ตําราหลัก 

อาจเรียบเรียบโดยอาจารยมหาวิทยาลัย หรือผูเช่ียวชาญภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขตและระดับของ
เนื้อหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา

  ขอ 13  ใหมีการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ มหาวิทยาลัยตอง

พัฒนา โสตทัศนูปกรณ พื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนใหมีมาตรฐาน และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่มีอยู

  ขอ 14 ใหมหาวิทยาลัยจัดบริการหองสมุดและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อ

สงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสคนควาหาความรูเพิ่มเตมจากห ิ องสมุดมากขึ้น

  ขอ 15  เกณฑการประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 และใหมหาวิทยาลัย

แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีกลั่นกรองตรวจสอบ และใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
ตาง ๆ
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  ขอ 16  การจายเงินตอบแทนการสอน คาตอบแทนการดําเนินการ คาตอบแทนการสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาและคาใชจายอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ใหจายไดในวงเงินไมเกินรอยละ 80 ของเงิน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บไดในภาคการศึกษานั้น

  อัตราการเก็บและการจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ใหเปนไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา วาดวยการรับ จายเงินเพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

พ.ศ. 2549

  ขอ 17  ใหจายคาตอบแทนในการออกขอสอบ คาตรวจกระดาษคําตอบในการสอบวัดความรูพื้นฐาน

และในรายวิชาที่

จัดตามระบบการเรียนโดยใชสื่อประสม ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด

  ขอ 18  ใหมหาวิทยาลัย ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่ใหอาจารยผูสอน

ไดขอมูล ยอนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน

  ขอ 19  ใหมีการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการทุกระยะ 2 ป เพื่อพัฒนา

โครงการ 

  ขอ 20 ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิด

ปญหาจากการใชขอบังคับน้ี

 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

    (นายอรัญ ธรรมโน)

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

พ.ศ. 2549

 

 เพือ่ใหการดาํเนนิการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา วาดวยการรับ จายเงนิเพือ่จัดการ

ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 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

  กรณีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจายภาคเรียนละ 4,500 บาท

 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ

พ.ศ. 2550

 เพือ่ใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ-จายเงินเพ่ือการจัด

ศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา 

ปริญญาตรี และ ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําหรับการศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา 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

   ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2550

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)

นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (ภาค กศ.บป.) พ.ศ. 2552

 

 เพือ่ใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ-จายเงินเพ่ือการจัด

ศึกษาสําหรับบุคลากรประจําปการศึกษา พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ดังนี้

  1. เทคโนโลยีบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท

  2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  3. นิเทศศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจายภาคเรียนละ 4,500 บาท

 

   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

สําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (ภาค กศ.บป.) พ.ศ. 2553

 

 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ-จายเงินสําหรับ

นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตรี 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

 กรณีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจายภาคเรียนละ 4,500 บาท

 

   ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายระดับปริญญาตรี

สําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2554

 เพือ่ใหการดาํเนนิการเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วาดวยการรบั-จายเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง) นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายระดับ

ปริญญาตรี ดังน้ี

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

  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 

ภาคเรียนละ 4,500 บาท

    ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายระดับปริญญาตรี

โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) พ.ศ.2555

 

 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ – จายเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) โครงการจัดการศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย

ระดับปริญญาตรี ดังนี้

 1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)   ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ 8,000 บาท

 2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ 7,500 บาท 

 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย

ภาคเรียนละ 4,500 บาท

   ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี)
  รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย คาธรรมเนียมการขอยกเวนรายวิชาเรียน

และคาธรรมเนียมการโอนผลการเรียน สําหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.

 

 เพื่อใหการดําเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ-จายเงินเพื่อจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2549 เปนไปดวยความเรียบรอย 

ถกูตอง ตามนโยบายของมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ในการ

ประชุมเม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจาย คาธรรมเนียมการขอยกเวนรายวิชา และคาธรรมเนียมการขอโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษา 

ภาค กศ.บป. ดังน้ี

  1. ใหนักศึกษาจายชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กําหนด ในทุกภาคเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเรียน

  2. ในกรณีที่นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมแบบเหมาจายครบตามจํานวนภาคเรียนในแผนการเรียน

แลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และมีรายวิชาท่ีตองเรียนในภาคเรียนถัดไป หากจํานวนหนวยกิตที่เรียนใน

ภาคเรียนถัดไปดังกลาว รวมแลวไมเกิน 6 หนวยกิต จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย

ในภาคเรียนนั้น แตใหจายคาบํารุงการศึกษาแทน ในอัตราภาคเรียนละ 700 บาท

  3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรียนโดยชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย จะไดรับ

การยกเวนคา ธรรมเนียมการขอยกเวนรายวิชา และคาธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
 

   ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549

 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
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เร่ือง เกณฑการพิจารณาคํารองนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค

 

 เพื่อใหการพิจารณาคํารองนักศึกษาขอมีสิทธ์ิสอบปลายภาค ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 จึงไดกําหนดเกณฑการ

พิจารณาคํารองนักศึกษาขอมีสทิธิ์สอบปลายภาคไวดังนี้

  1.  กรณีเจ็บปวย ผูที่มีสิทธิ์ยื่นคํารองจะตองมีหลักฐานยืนยันวาปวย โดยมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน สถานีอนามัย ที่ระบุวันและเวลาที่ชัดเจนเทานั้น

  2.  กรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

  2.1 ไปราชการ/ไปสอบ/ไปศึกษาดูงาน/ไปปฏิบัติงานตามคําสั่ง (อยูเวร) ผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองจะตองมี

หลักฐานยืนยันจากหนวยงานตนสังกัด และระบุวัน-เวลาชัดเจน

   2.2 งานฌาปนกิจ ผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองจะตองเกี่ยวของกับผูตายอยางใกลชิด (บิดา-มารดา, พี่-นอง, 

คูสมรส) และมีหลักฐานใบมรณบัตร

   2.3 เกิดอุบัติเหตุระหวางทาง ผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองจะตองมีหลักฐานใบแจงความบันทึกประจําวัน 

จากสถานีตํารวจ ระบุวัน-เวลาชัดเจน เทานั้น

  3.  กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ

  ทั้งนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติโดยท่ัวกัน

    
  ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550

 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
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เรื่อง การกําหนดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

  

 ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

หมวดที่ 7 การขอโอนผลการเรียน การยกเวนการเรียนรายวิชา และการโอนสถานภาพนักศึกษา ขอ 22.4.4 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหสามารถ เทียบโอนรายวิชา

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยไมนําเงื่อนไข ขอ 22.1 และขอ 22.4.1 มาพิจารณา และใหนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา มหาวิทยาลัยจึงกําหนดรายวิชาหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปสําหรับผูสําเร็จการศึกษาขางตนใหเรียนในหมวดการศึกษาทั่วไป จํานวน 15 หนวยกิต 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

จึงออกประกาศไวดังนี้

 ขอ 1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ตองศึกษาดังนี้

  (1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

   บังคับเรียน   9 หนวยกิต

   GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

   GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 3(3-0-6)
   GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6)

 

  (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   บังคับเรียน   3 หนวยกิต

   GEH0101 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

   

  (3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   บังคับเรียน   3 หนวยกิต
   GES0501 วิเคราะหการคิด 3(3-0-6)



106    คูมือการศึกษา ภาค กศ.บป. ปการศึกษา 2559

 ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป

  ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

  (ดร.พิพัฒน ลิมปนะพิทยาธร)

  รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    107มหมหมหมหมหมหมมหมหมหมหมหหม าวาวาวา ิทิทิททยายาาาาลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลััลัลัลััลัลัลัลัลัลััลัััลััลััลัลัลััลัลลลลลลลลลลลลลลลลยยยยยรยรยรยรยรยรยยยยรยรยยยรยรยรยรยรรรรยรราาชาชาชาชาชาชาชาชาชาชาชาชาชชชชาชาชาาชาาชาชาชภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภัภััภัภััภัััััภััภัภัภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏสฏฏสฏสฏฏฏสฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏ งงงงง

งานทะเบียนงานทะเบียน
ที่นักศึกษาควรทราบที่นักศึกษาควรทราบ

งขงขงขงขงงขขขขขขงขงขขขขขขลลลลลลาลาาาล 10101011010101010101010000100077777777777777777777ขขขขขขขขขขขขขขขขขลาลาลลาลาลาลาลาลลลาลลลลลลลลลลาลลลลล      1101101010100100001000000101000000001010010001011101011111100011111011010111000001001 7777777777777777777777777777777777
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งานทะเบียนที่นักศึกษาควรทราบ

การปฏิบัติตนในการรับบริการ
  นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้

 1. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ไปติดตอกับหนวยงาน

 2. แตงกายสุภาพ เมื่อไปติดตอกับหนวยงาน

 3. ติดตอสอบถามเจาหนาที่หรืออาจารยประจําหนวยงานดวยกิริยาวาจาสุภาพ

 4. เตรียมหลักฐานตางๆ ใหพรอม

 5. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการของแตละหนวยงานโดยละเอียดและปฏิบัติตาม

  ตัวอยางเชน

  5.1 การติดตอกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร และ

หลักฐานทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัตินักศึกษาตองยื่นคํารองเปนหลักฐาน ควรปฏิบัติดังนี้

   5.1.1 เลือกคํารองใหตรงความประสงค

     5.1.2 กรอกรายละเอียดใหชัดเจน

     5.1.3 ผานขั้นตอนตางๆ ที่ระบุในคํารองใหครบ

     5.1.4 ติดตามผลหลังจากยื่นคํารองแลว 3 - 5 วัน

 ดังนั้นนักศึกษาควรวางแผนกอนลวงหนา สําหรับการติดตอขอหลักฐานตางๆ อยางนอย 1-3 วัน 

กอนถงึวนัทีต่องการใชหลกัฐานเหลานัน้ เพราะสาํนกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนจะไมสามารถใหบรกิาร

แกนักศึกษาโดยเรงดวนได เนื่องจากตองใชเวลาในการตรวจสอบหลักฐานตางๆ เพ่ือปองกันความผิดพลาด

เหลานั้นอันจะผลเสียหายแกทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

 6. เมื่อเกิดปญหาในการขอรับบริการไมควรแกปญหาดวยตนเอง ใหแจงแกเจาหนาที่ อาจารยประจํา
หนวยงาน อาจารยที่ปรึกษา หรือเขียนบันทึกแจงตอฝายตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบหนวยงานนั้นๆ

1. ระบบการศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการศึกษาใชระบบทวิภาค (Semester) โดยแบงการศึกษาหน่ึงเปน 
2 ภาคเรียนปกติ คือภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนหนึ่งมีเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาหและ

มหาวิทยาลัยอาจจะเปดภาคเรียนฤดูรอนเพิ่มขึ้นก็ได แตไมนับเปนภาคเรียนปกติ มีเวลาเรียนไมนอยกวา 

8 สัปดาห แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละวิชาเทากับภาคเรียนปกติ  

2. ระบบหนวยกิต
 กาํหนดปรมิาณการศกึษาของแตละรายวชิา ใหกาํหนดเปนหนวยกติหรอืมาตราทีแ่สดงถงึเวลาเรยีนเปน

คาบตอสัปดาห ใน 1 คาบ จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 50 นาที และหนวยกิตจะแสดงคาระดับความสําคัญ
ในแตละรายวิชาดวยซึ่งเวลาเรียนอาจจะเทากันหรือมากกวาจํานวนหนวยกิตก็ได
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 เชน  3(3-0-6) : วิชา 3 หนวยกิต เรียนทฤษฎี 3 คาบ ศึกษาดวยตนเอง 6 คาบ

  3(2-2-5) : วิชา 3 หนวยกิต เรียนทฤษฎี 2 คาบ ภาคปฏิบัติ 2 คาบ ศึกษาดวยตนเอง 5 คาบ

  2(1-2-3) : วิชา 2 หนวยกิต เรียนทฤษฎี 1 คาบ ภาคปฎิบัติ 2 คาบ ศึกษาดวยตนเอง 3 คาบ

 เพือ่ใหการเรียนของนักศกึษาเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ มหาวิทยาลัยจงึกาํหนดเง่ือนไขการลงทะเบียน

ไวดังนี้

  นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียนละไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับภาค

ฤดูรอน จะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต

  นักศึกษา กศ.บป. จะลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียนละไมเกิน 12 หนวยกิต สําหรับภาคฤดูรอนจะลง

ทะเบียนได ไมเกิน 6 หนวยกิต

3. การลงทะเบียนวิชาเรียนออนไลนผานทาง Internet

4. การแก I, IP
 เมื่อนักศึกษาไดรับแจงผลวาไดเกรด I, IP ในรายวิชาใด นักศึกษาจะตองรีบดําเนินการติดตออาจารย

ผูสอนในรายวิชาที่ไดเกรด I, IP นั้น เพื่อทํางานเพิ่มใหสมบูรณและผูสอนจะไดเปลี่ยนเกรด I, IP เปนคาระดับ

คะแนน โดยเกรด I ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป, IP ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นใน 
2 ภาคเรียนถัดไป

5. การรักษาสภาพนักศึกษา หรือการลาพักการเรียน
 นกัศกึษาทีม่คีวามจาํเปน หรอืมคีวามประสงคจะรักษาสภาพ/ลาพักการเรยีนในภาคเรยีนใด จะตองยืน่

คาํรองขอรกัษาสภาพนกัศกึษาทีง่านบรกิารการศกึษา และชาํระเงนิคารักษาสภาพของภาคเรยีนทีร่กัษาสภาพ

นักศึกษา

 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแลวและมีความประสงคจะขอลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้นใหขอ
คํารองขอพักการเรียนที่งานบริการการศึกษา นําไปใหอาจารยที่ปรึกษา

 การรกัษาสภาพนักศกึษา (กรณไีมไดลงทะเบียน จะตองดําเนนิการใหเสรจ็ส้ินภายในเวลา อยางชาทีส่ดุ

ไมเกินวันสุดทาย ของการเรียนในภาคเรียนที่ขอรักษาสภาพนักศึกษา หรือตามกําหนดวันที่มหาวิทยาลัย

กําหนด )

 การขอลาพักการเรียน จะลาพักไดคราวละ 1 ภาคเรียนเทานั้น สําหรับนักศึกษาใหมที่ขึ้นทะเบียน

นกัศกึษาแลว ไมสามารถ ยืน่คาํรองลาพกัการศกึษาหรอืรกัษาสภาพการเปนนกัศกึษาในภาคเรียนแรกไดยกเวน

บางกรณี 
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6. การประมวลผลการศึกษา
 แสดงการตรวจสอบสภาพนักศึกษาจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียนสําหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี 2 ปตอเนื่อง

ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน 4

≥ 1.60
ปกติ

< 1.60
คาดวา
ตกออก

< 1.60 
ตกออก

(พนสภาพ)

< 1.80 
คาดวา
ตกออก

< 1.80 
ตกออก

(พนสภาพ)

< 2.00
ไมสําเร็จ
การศึกษา

≥ 2.00 
สําเร็จการ
ศึกษา

≥ 1.60
ปกติ

≥ 1.80
ปกติ

≥ 1.80
ปกติ
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 แสดงการตรวจสอบสถานภาพนกัศกึษาจากผลการเรยีน (GPA) ตามรายภาคเรียนสาํหรบันกัศกึษา

ปริญญาตรี

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

≥ 1.60
ปกติ

≥ 1.60
ปกติ

≥ 1.80
ปกติ

≥ 1.80
ปกติ

≥ 1.80
ปกติ

≥ 1.80
ปกติ

≥ 1.80
ปกติ

≥ 1.80
ปกติ

< 1.60
คาดวา
ตกออก

< 1.60 
ตกออก

(พน
สภาพ)

< 1.80 
คาดวา
ตกออก

< 1.80 
ตกออก

(พน
สภาพ)

< 1.80 
คาดวา
ตกออก

< 1.80 
ตกออก

(พน
สภาพ)

< 1.80 
คาดวา
ตกออก

< 1.80 
ตกออก

(พน
สภาพ)

< 2.00 
ไมสําเร็จ
การศึกษา

≥ 2.00 
สําเร็จ

การศึกษา

หมายเหตุ
 1. กรณีผลการเรียนในภาคฤดูรอน จะนําผลการเรียนไปคิดรวมกับภาคเรียนที่1 ของปการศึกษาถัดไป
 2. ภาคเรียนที่นักศึกษาลาพักการศึกษา จะนับรวมในการตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาและวัดผลการศึกษา
 3. หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับเกรด ใหติดตอกับอาจารยประจําวิชา หรือฝายวิชาการประจําคณะ
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7. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
 นักศึกษาภาคปกติ 

 การพนสภาพการเปนนักศึกษาตองอยูในเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

 1. นกัศกึษาทําคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.60 เมือ่ส้ินภาคการเรียนที ่2 นบัตัง้แตเร่ิมเขาเรียน

 2. นักศึกษาทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.80 ในภาคเรียนที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, 

  ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18 และที่ 20 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน ในกรณทีี่ภาคเรียนนั้นมีผลการเรียน “I” ใหตัด

  คาคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนน

 3. นกัศกึษาเรยีนครบตามจาํนวนหนวยกติ ตามหลกัสตูรกาํหนดไวแลว ยงัไดระดับคะแนนเฉลีย่ตํา่กวา 

  1.80

 4. มีสภาพเปนนักศึกษาของการศึกษาปกติครบ 8 ภาคเรียนปกติ ติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 

  2 ป และครบ 12 ภาคเรียน กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปครบ 16 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียน

  หลักสูตร 4 ป และครบ 20 ภาคเรียน ในหลักสูตร 5 ป แลวยังขาดคุณสมบัติที่จะสําเร็จการศึกษา 

 5. นกัศกึษามผีลการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพและรายวิชาฝกประสบการณวชิาชีพ

  ไดคาระดับคะแนนตํ่ากวา “C” เปนครั้งที่ 2

 6. นักศึกษาพนสภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ- จายเงินคาธรรมเนียม

  การศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. 2549

 นักศึกษาภาคพิเศษ

 1. ผลการประเมินไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํา 1.80 เมื่อภาคการศึกษาท่ี 4 นับตั้งแตเร่ิมเขาเรียน

  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ป และหลกัสูตร 3 ป และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 7 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 

  ในกรณีหลักสูตร 4 ป และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 10 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน ในกรณีหลักสูตร 5 ป 

  นบัตัง้แตเริม่เรยีน ในกรณทีี ่ภาคการศกึษานัน้มีผลการเรยีน “I” ใหคดิคาคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะ

  รายวิชาที่มีคาคะแนน
 2. ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรที่กําหนด แตไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.80
 3. มสีภาพเปนนกัศึกษาของการศึกษาครบ 5 ป ในกรณีทีเ่รียนครบหลักสูตร 2 ป ครบ 7 ป กรณีทีเ่รียน

  หลักสูตร 3 ป ครบ 9 ปในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ป และครบ 11 ป ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ป 

  และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.00

 4. ไดระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพต่ํากวา 

  C เปนครั้งที่ 2 
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8. การขออนุญาตสอบในกรณีที่ตารางสอบซํ้าซอน/การขาดสอบกลางภาค, 

ปลายภาค
 นักศึกษาที่ตารางสอบซํ้าซอน ใหดําเนินการดังน้ี

 1. ขอรับแบบฟอรมสอบกับกรรมการกลาง

 2. ยืน่คาํรองทีผ่านการอนุญาตจากอาจารยผูสอนและอาจารยทีป่รกึษา สงสํานกัสงเสริมวชิาการฯ ทัง้น้ี

  ใหดําเนินการกอนการสอบอยางนอย 2 สัปดาห

 3. เขาสอบตามหองสอบกรรมการกลาง โดยมาติดตอขอสอบกอนเวลาสอบจริง 1 ชั่วโมง

 กรณีนักศึกษาขาดสอบกลางภาค

 1. รับคํารองขออนุญาตสอบ

 2. ย่ืนคํารองขอสอบที่ผานการความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา, ผูสอน คณะวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ

 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค

 1. ใหยื่นคํารองขออนุญาตสอบอยางชาที่สุด ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันเปดเรียนภาคเรียนถัดไป

 2. มหาวิทยาลัยจะอนุญาตใหสอบตามเกณฑการพิจารณา (ดูรายละเอียดในคูมือการศึกษา)

9. การโอนสภาพนักศึกษา
  นักศึกษาภาคปกติสามารถโอนสภาพเปนนักศึกษา ภาค กศ.บป. ไดเมื่อมีความจําเปนโดยยื่นคํารองขอ

อนุมัติจากมหาวิทยาลัยและใหเขียนคํารองขอโอนวิชาเรียนดวย

     

10. การขอใบรับรอง ใบรับรองคุณวุฒ ิประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร
  1.  นักศึกษาจะเปนผูสําเร็จการศึกษาอยางสมบูรณเมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมอนุมัติ

ผลแลวเทานั้น

  - เม่ือคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัอนมุตัแิลว มหาวทิยาลยัจะออกใบรบัรองคณุวฒุแิละใบรายงาน

ผลใหนักศึกษา

  - หลักฐานใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะออกใหกับ
ผูสําเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาไมตองยื่นคํารองและชําระเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตคนละ 300 บาท

       

11. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 1. นักศึกษาที่ประสงคจะเปลี่ยนคํานําหนานาม เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ใหยื่นหลักฐานตางๆ ดังนี้

    - คํารองเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย

    -  ใบสําคัญการเปล่ียนชื่อตัว (แบบ ช.3) พรอมสําเนา 1 ฉบับ
    -  ใบสําคัญการเปล่ียนชื่อตัว (แบบ ช.4) พรอมสําเนา 1 ฉบับ

    -  ใบสําคัญการสมรส(ค.ร.3)พรอมสําเนา 1 ฉบับ
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    -  สําเนาทะเบียนบานที่เปลี่ยนแปลงแกไขเรียบรอยแลว(ท.ร.14) พรอมสําเนา 1 ฉบับ

  ใหยื่นคํารองพรอมหลักฐานตางๆ ดังกลาวที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวจะ

ไมสามารถ เปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวในใบสําคัญตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหได

 2. การขอแกไข วันเดือน ปเกิด ที่ผิดพลาด จะตองนําหลักฐาน เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับจริงพรอม

สําเนา หรือสูติบัตรยื่นพรอมคํารองขอแก วัน เดือน ปเกิดท่ีฝายทะเบียน

12. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
  บตัรประจําตวันกัศกึษา เปนเอกสารทางราชการท่ีมหาวิทยาลัยจะออกใหกบันกัศกึษาทุกคน ซึง่นักศกึษา 

จะตองแสดงบัตรทุกครั้งในการติดตอกับมหาวิทยาลัยหรือเขาสอบ

 การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา แบงออกเปน 3 กรณี คือ

 1. นักศึกษาเขาใหม จะตองทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่สํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบยีนกําหนด

 2. นักศึกษาท่ีทําบัตรประจําตัวสูญหาย หรือเสียหาย ใหยื่นคํารองทําบัตรใหมพรอมกับชําระเงิน 

100 บาท

 3. บตัรประจําตวัหมดอายุ ปกติมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตวัใหเทากับอายุการเปนนกัศึกษาปกติ 

คือ 2 ป และ 4 ป และ 5 ป ถานักศึกษายังไมจบการศึกษาและตองใชบัตรนักศึกษาตอไป ใหยื่นคํารอง

ขอตอบัตรประจําตัวนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมอีกคนละ 100 บาท มหาวิทยาลัยจะตอบัตรประจําตัว

ใหคราวละ 1 ป

 

13. การขอจบการศึกษา
  ในภาคเรียนสุดทายท่ีนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรของทุกระดับ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอจบการศึกษา 

ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนที่จบการศึกษา ณ สํานักสงเสริมวิชาการฯ โดยดําเนินการดังนี้
 1. นักศึกษา/ตัวแทนหอง รับเอกสารซ่ึงประกอบดวย แบบฟอรมคํารองใบขอจบ, ใบตรวจสอบขอมูล

สวนตัว, ใบรายชื่อ สงใบขอจบ ณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียบ เพ่ือนําไปใชและตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลสวนตัว

 2. นักศึกษา/ตัวแทนหอง เก็บรวบรวมเอกสารตามขอ 1. พรอมรูปถาย 2 นิ้ว 1 รูป และ 1 นิ้ว 1 รูป 

ถายสวมชดุครยุ ทีง่านบริการการศกึษา ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด หรอืนกัศกึษาทีป่ระสงคจะสาํเรจ็การศกึษา

ใหกรอกขอมูลคํารองผาน web ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนที่จบการศึกษา หากไมกรอกขอมูลแจงให
สํานักทราบถือวานักศึกษาจะไมขอจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น 
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กําหนดมาตรฐานการใหบริการ จําแนกตามประเภทใบรับรอง (นักศึกษาปจจุบัน)

*หมายเหตุ การออกเอกสารทางการศึกษา ตองชําระเงิน ใบละ 100 บาท

ประเภทใบรับรอง เอกสารแนบ กําหนดรับ

ใบรับรองการเปนนักศึกษา 1 วันทําการ

ใบรับรองการเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 1 วันทําการ

ใบรับรองวาเรียนครบหลักสูตรและกําลังรอสภาฯ
อนุมัติใหปริญญา 

แนบรูปถาย 2 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย)
1 วันทําการ

ใบแทนปริญญาบัตร/ใบแทนประกาศนียบัตรฯ
(กรณีสูญหาย/ชํารุด)

แนบใบแจงความ/รปูถาย 1 นิว้ , 2 นิว้ 
อยางละ 1 รูป (ป.ตรี สวมชุดครุย)

1 วันทําการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript) 1 วันทําการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (Transcript)
เขียนชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ

 ยังไมสําเร็จการศึกษา
1 วันทําการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript)  สําเร็จการศึกษา แนบรูป 
 ถาย 1 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย)

1 วันทําการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (Transcript)
เขียนชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ

 สําเร็จการศึกษา แนบรูป
 ถาย 1 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย)

1 วันทําการ

ใบรับรองอ่ืนๆ 1 วันทําการ
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ขั้นตอนการใชบริการขอใบรับรองทางการศึกษา

กรอกแบบฟอรมใบคํารองขอใบรับรอง

นําใบคํารองชําระเงินที่งานคลัง

ยื่นตอเจาหนาท่ี

เจาหนาที่นัดวันมารับใบรับรอง

นําใบเสร็จรับเงินมาย่ืนตอเจาหนาท่ี

ตรวจสอบความถูกตองของใบรับรอง
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ขั้นตอนการทําบัตรนักศึกษาใบที่ 2

บัตรหายหรือชํารุด

เขียนแบบฟอรมทําบัตรนักศึกษาใหมที่สํานักสงเสริมฯ 

ชําระเงินที่งานคลัง 100 บาท

ยื่นแบบฟอรมตอเจาหนาท่ีสํานักสงเสริมฯ

นั่งรอ 10 นาที รับบัตรนักศึกษา
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ระบบบริการระบบบริการ
การศึกษาออนไลนการศึกษาออนไลน
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รหัสสาขาวิชารหัสสาขาวิชา
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รหัสสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (การจัดการองคกรชุมชน) 334

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาชมุชน (ยทุธศาสตรการพฒันาทองถิน่) 335

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 1101

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงการผลิตสัตว) 708

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2001

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 406

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 407

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 408

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 413

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี 1001
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 702

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 705

วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 907

วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 

(เทียบโอน) 907

วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 906
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แบบฟอรมและคํารองตางๆแบบฟอรมและคํารองตางๆ
สําหรับงานทะเบียนสําหรับงานทะเบียน
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บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบการใชหองสมุด
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานท่ีเปนศูนยรวมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและบริการชุมชน โดยการจัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศในดานตางๆ มาใหบริการ 

แกอาจารย นักศึกษาอยางครบถวนและเพียงพอ

●  เวลาเปดทําการและปดทําการ

 ชวงเปดและปดภาคเรียน วันจันทร – วันศุกร 07.45 – 16.30 น.

 วันเสาร – วันอาทิตย 07.45 – 18.00 น.

 ชวงเปดนอกเวลาราชการ วันจันทร – วันศุกร 16.30– 19.30 น. 

 (ไมเปดบริการนอกเวลาชวงปดภาคเรียนและตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

 ปดวันหยุดราชการประจําป และวันหยุดนักขัตฤกษตามประกาศของมหาวิทยาลัย

●  ผูมีสิทธิใชบริการ

 • อาจารย อาจารยพิเศษ เจาหนาที่ นักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.บป. ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • บุคคลภายนอก ไดแก บุคคลทั่วไป

●  หลักฐานการทําบัตรสมาชิก

 1. บุคคลภายใน

  1.1 รูปถายปจจุบันหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 

1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
  1.2 แบบฟอรมใบสมัครสมาชิก รับรองโดยผูบังคับบัญชา

  1.3 บัตรนักศึกษา (สําหรับนักศึกษา)

 2. บุคคลภายนอก

  2.1 รูปถายปจจุบันหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 

1 นิ้ว จํานวน 1 รูป เมื่อยื่นคําขอทําบัตรสมาชิก สามารถรับบัตรสมาชิกไดทันที และมีกําหนดอายุ 4 เดือน

●  ผูตองชําระคาบํารุงใหแกสํานักวิทยบริการฯ มีหลักเกณฑดังน้ี
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใหชําระคาบํารุงตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย

คาธรรมเนียมการศึกษา
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 • บุคคลทั่วไปประสงคจะเขามาใชบริการสํานักวิทยบริการฯ ใหเก็บเปนรายวัน วันละ 10 บาท โดยการ

ซื้อคูปอง (คูปองใชไดเฉพาะคน เฉพาะวันที่ระบุ เก็บคูปองไวแสดงเม่ือ เขา-ออกสํานักวิทยบริการฯ)

 • นักเรียนในเครื่องแบบ (ระดับมัธยม 6 ลงมา) เขามาใชสํานักวิทยบริการฯ ได โดยไมตองชําระคาบํารุง

สํานักวิทยบริการฯ

●  ทรัพยากรสารสนเทศแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

 1. ทรัพยากรสารสนเทศที่อนุญาตใหยืม ไดแก

  • หนังสือทั่วไป

  • นวนิยายและเรื่องสั้น

  • หนังสือสําหรับเยาวชน

  • แบบเรียนและหลักสูตร

  • ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ

  • หนังสือปกออน

  • หนังสือมุมคุณธรรม

  • หนังสือธรรมะ

  • ซีดี-รอมประกอบหนังสือ

  • นิตยสาร วารสาร

 2. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีไมอนุญาตใหยืมออกนอกสํานักวิทยบริการฯ ไดแก

  • หนังสืออางอิง (Reference Books)

  • หนังสือสารนิเทศพิเศษ

  • หนังสือผลงานอาจารย

  • สื่อสิ่งพิมพและสื่อโสตทัศนอื่นๆท่ีสํานักวิทยบริการฯกําหนด
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●  จํานวนและระยะเวลายืมหนังสือ สิ่งพิมพและส่ือโสตทัศนที่ยืมออกนอกสํานักวิทยบริการฯ

●  ความรับผิดชอบของผูยืมหนังสือ สิ่งพิมพและสื่อโสตทัศนตอสํานักวิทยบริการฯ มีดังนี้

 1.  ผูยืมตองรับผิดชอบตอหนังสือ สิ่งพิมพและสื่อโสตทัศนที่ยืมหากชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย ดังนั้น

เปนหนาที่ของผูยืมที่จะตองตรวจหนังสือ สิ่งพิมพและส่ือโสตทัศนกอนออกจากสํานักวิทยบริการฯ

 2.  เมือ่มกีารชํารดุเกิดขึน้ผูยมืตองชดใชคาเสียหายเพ่ือทดแทนตามจํานวนเงินท่ีทางสํานกัวทิยบริการฯ 

กําหนด

 3.  เมื่อมีการสูญหายเกิดขึ้น ผูยืมตองชดใชคาเสียหายเพื่อทดแทนตามจํานวนเงินที่กําหนดดังนี้

   3.1 กรณีสื่อโสตทัศน คิดคาสื่อโสตทัศน (ราคาปจจุบัน) บวกคาดําเนินการอีกรอยละ 50 

ของราคาส่ือโสตทัศนและหนังสือประกอบ บวกคาปรับกรณีเกินกาํหนดสง

 4.  เมื่อมีการสูญหายเกิดข้ึน ผูยืมตองชดใชเปนเงินจํานวน 2 เทา และกรณีผูยืมสามารถนําหนังสือ 

สิ่งพิมพหรือสื่อโสตทัศนที่เหมือนกันมาชดใช (หากเกินกําหนดสง ตองชําระคาปรับตามจํานวนวัน)
 5.  ถาหนังสือ สิ่งพิมพหรือสื่อโสตทัศนที่หายไมสามารถหาซ้ือได ไมทราบราคาและผูยืมไมสามารถ

หามาทดแทนได ผูยืมจะตองชดใชเงินตามจํานวนที่ผูไดรับมอบอํานาจมหาวิทยาลัยกําหนด
 6.  ถาผูยืมไมสงหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่อโสตทัศนตรงตามเวลาที่ไดกําหนดไว และมิไดนํามาตออายุ

ภายในเวลากําหนด ผูยืมจะตองชําระเงินคาปรับเกินเวลาตามประเภท ดังตอไปนี้

   6.1  หนังสือ สิ่งพิมพและสื่อโสตทัศน ที่ยืม ผูยืมจะตองเสียคาปรับเกินเวลา วันละ 5 บาท : 

1 รายการ

   6.2  หนังสือจองประจําวิชา ผูยืมจะตองเสียคาปรับ ดังน้ี หนังสือจองท่ียืมได 1 วัน คาปรับ
วันละ 5 บาท : 1 รายการ

ประเภทสมาชิก

จํานวนทรัพยากรที่ยืมได ระยะเวลาที่ยืมได

หนังสือ 
(เลม)

วารสาร 
(เลม)

ซีดีประกอบ 
(แผน)

หนังสือ วารสาร ซีดีประกอบ

อาจารย 30 4 20 120 วัน 3 วัน 120 วัน

อาจารยพิเศษ 10 4 10 1 ภาคเรียน 3 วัน 1 ภาคเรียน

อาจารยราชการบํานาญ 10 4 10 60 วัน 3 วัน 1 ภาคเรียน

เจาหนาที่ 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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●  การตออายุการยืมหนังสือ สิ่งพิมพและส่ือโสตทัศน กระทําไดดังน้ี

 1. ผูยืมจะตองนําหนังสือ สิ่งพิมพและส่ือโสตทัศน ที่ตองการยืมตอพรอมดวยบัตรสมาชิกมาแสดง

ตอเจาหนาที่ การยืมตอสามารถยืมตอไดไมเกิน 2 ครั้งติดตอกัน ยกเวนกรณีการจองหนังสือ สิ่งพิมพและ

สื่อโสตทัศนนั้น จะใหสิทธิผูจองกอน

 2. การยืมตอผานระบบ WebOPAC สามารถยืมตอไดไมเกิน 1 คร้ังติดตอกัน ยกเวนกรณีมีการ

จองหนังสือ สิ่งพิมพและสื่อโสตทัศนนั้น จะใหสิทธิแกผูจองกอน

●  การขอใชบริการตางๆ ตองจายคาดําเนินการ ดังนี้

●  ขอปฏิบัติในการใชสํานักวิทยบริการฯ

 • ผูใชบริการตองใชบัตรสมาชิกสแกนรหัสบารโคดทุกครั้งกอนเขาใชสํานักวิทยบริการฯ

 • ผูใชบริการตองแตงกายใหเรียบรอย สํารวมกิริยา วาจา และปฏิบัติตนมิใหเปนที่รบกวนผูอื่น

 • หามนําอาหารหรือเครื่องดื่มเขามาในบริเวณสํานักวิทยบริการฯ
 • หามสูบบุหรี่ภายในสํานักวิทยบริการฯ

การบริการ
อัตราคาเรียกเก็บ

บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
1. คาเขาใชหองสมุดสําหรับบุคคลที่ไมเปนสมาชิกสํานักวิทยบริการฯ
    1.1 เยาวชนอายุตํ่ากวา 18 ป
    1.2 ผูใหญ

-
-

-
10 บาท

2. บริการสืบคนขอมูลและรวบรวมบรรณานุกรมจากฐานขอมูล OPAC
    (ดําเนินการโดยบรรณารักษ)

- 50 บาท/เรื่อง

3. คาสืบคนจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ดําเนินการโดยบรรณารักษ) - 100 บาท/เรื่อง
4. คาบริการโอนถายขอมูลฉบับเต็ม
    4.1 วิทยานิพนธ/หนังสือ/วิจัย
    4.2 บทความวารสาร 

- 100 บาท/เลม
500 บาท/ความ

5. คาบริการยืมระหวางสํานักวิทยบริการฯ ความอัตราที่หองสมุด
ปลายทางเรียกเก็บและคา

ธรรมเนียม
จัดสงเงิน

ตามอัตราที่หองสมุด
ปลายทางเรียกเก็บ
และคาธรรมเนียม

จัดสงเงิน
6. สําเนาแถบบันทึกเสียง (ไมตองตัดตอ) - มวนละ 30 บาท
7. สําเนาแถบบันทึกเสียง (ที่ตองตัดตอ) - มวนละ 60 บาท
8. สําเนาแถบวีดีโอ (ไมตองตัดตอ) - มวนละ 80 บาท
9. สําเนาแถบวีดีโอ (ที่ตองตัดตอ) - มวนละ 150 บาท
10. สําเนาขอมูลแผน CD - แผนละ 30 บาท
11. สําเนาขอมูลลงแผน DVD - ชั่วโมงละ 60 บาท
12. แปลงสัญญาณเสียงเปน Audie CD/MPJ - ชั่วโมงละ 60 บาท
13. แปลงสัญญาณภาพและเสียงเปน VCD/DVD - ชั่วโมงละ 200 บาท
14. คาพิมพขาวดําเลเซอร 1 บาท/หนา 1 บาท/หนา
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 • การตัด ฉีกหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพของสํานักวิทยบริการฯ ถือวาเปนการทําลายทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย ผูกระทําจักตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา หรือตามกฎหมายแลวแตกรณี

 • ผูใชบริการตองไมนําหนังสือ สิ่งพิมพและสื่อโสตทัศนออกนอกสํานักวิทยบริการฯ โดยมิไดยืมตาม

ระเบียบ ผูใดฝาฝนจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา หรือตามกฎหมายแลวแตกรณี

 • ผูใชจะตองแสดงหนงัสอื สิง่พมิพ สือ่โสตทศันและสิง่ของตอเจาหนาทีก่อนออกจากสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

ทุกครั้ง

ระเบียบการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร)

 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2540 โดยไดรับครุภัณฑ และ

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากงบประมาณแผนดิน และจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณแผนดินที่ไดรับ เปนคาครุภัณฑคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 1,054,253 บาท ไดมีการจัดทํา

หองฝกอบรม 1 หอง คือ หอง 11-101 อาคารสงขลาพาเลซ มีคอมพิวเตอรจํานวน 40 เครื่องเพื่อใหนักศึกษา

ไดเขาใชทํางานตามความตองการของแตละบุคคลและเปด ฝกอบรมใหกับบุคลากรท้ังภายในและนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีเจาหนาท่ี ดูแลการใหบริการตามระเบียบท่ีจัดทําขึ้นในสวนของหองควบคุม

เครือขายประจําส.2 จัดทําเปนที่ทําการศูนย เปนที่ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายอินเทอรเน็ต และมี

เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับเจาหนาที่ 3 เครื่อง

 พ.ศ. 2542  ไดมีการติดตั้งคูสายโทรศัพทเพื่อใชเรียกจากภายนอกเขาสูแมขายของสถาบัน 

    12 คูสาย

 พ.ศ. 2544  ศูนยไดรับงบประมาณ 2,684,000 บาท ศูนยฯไดเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรใหม

    ทั้งหมด จํานวน 40 เครื่อง เปลี่ยนการเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ตจากความเร็ว
    ที่ 256 Kbps เปน 2 Mbps ของเครือขาย Uninet

 พ.ศ. 2545   ไดซื้อเครื่องแมขายใหมแทนเครื่องเกาที่ชํารุดจํานวน 1 เครื่อง

เวลาเปดทําการและปดทําการ ของอาคารศูนยภาษา และคอมพิวเตอร
 • เวลาทําการวันจันทร – วันศุกร

  o ในเวลาราชการ เปดใหบริการตั้งแต 08.30 – 16.35 น.

  o นอกเวลาราชการ เปดใหบริการตั้งแต 16.35 – 19.30 น.

 • เวลาทําการวันเสาร – อาทิตย

  o นอกเวลาราชการ เปดใหบริการตั้งแต 08.30 – 17.00 น.

  » ปดวันหยุดราชการประจําป และวันหยุดนักขัตฤกษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

 • สําหรับคนควาขอมูล แกนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 • สําหรับการเรียนการสอน ของนักศึกษา และอาจารย

บริการโควตาพิมพ ฟรี !!

 • สําหรับนักศึกษาทุกชั้นป คนละ 100 แผน/ภาคการศึกษา

บริการหองประชุม 1 , 2 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร

 • สําหรับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยหองมีความจุจํานวนหองละ 144 คน (เฉพาะ 90 คน 

ขึ้นไป เทานั้น)

บริการใหเชาเครื่องคอมพิวเตอร

 • สําหรับหนวยงานภายนอก โดยคิดอัตราคาบริการเคร่ืองละ 100/วัน

ติดตอขอมูลเพ่ิมเติม

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย 90000

   โทรศัพท  0-7433-6938 โทรสาร  0-7433-6938

   E-MAIL : pornpen.ka@skru.ac.th

   Support Browser : IE9 , IE10 , Chrome , FireFox
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การบริการกองพัฒนานักศึกษาการบริการกองพัฒนานักศึกษา



184    คูมือการศึกษา ภาค กศ.บป. ปการศึกษา 2559



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    185

1. บริการฝายแนะแนว
  ฝายแนะแนวเปนงานบริการนักศึกษา มีจุดมุงหมายดังน้ี

  1.  ชวยใหนกัศกึษาไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการศกึษาตอการเลือกอาชพีรวมทัง้ปญหาอืน่ๆ 

สงผลใหนักศึกษาสามารถชวยเหลือตัวเองปรับตัวในมหาวิทยาลัยและในสังคมไดอยางเหมาะสม

  2.  ชวยใหนกัศกึษาไดรูจกัเขาใจตวัเองอยางถูกตอง สามารถพัฒนาตวัเองไปในทางท่ีพงึปรารถนาของ

สังคมงานของฝายแนะแนว คือ งานบริการทั้งที่เปนความรวมมือ จัดกิจกรรมเพื่อประโยชนของนักศึกษารวม

กับฝายอื่นๆ และงานเฉพาะของฝายแนะแนว

  งานที่ฝายจัดบริการโดยตรงตอนักศึกษา ไดแก

  1.  งานบริการสนเทศ ไดแก การใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนการศึกษาอาชีพและเร่ืองอื่นๆ

  2.  ใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่ตองการแนวทางแกปญหาดานตางๆ รวมทั้งประสานงานกับ

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการชวยแกปญหาใหแกนักศึกษา

  3.  จัดหางานใหนักศึกษาที่มาติดตอของานทํา เพื่อหารายไดพิเศษนอกเวลาเรียน

  4. จัดหารายไดเพื่อสมทบเพิ่มพูนดอกผล เพ่ือใหเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ยากจนความ

ประพฤติดี

  5.  จัดสรรเงินทุนและประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีเหมาะสมจะได

รบัทนุมลูนธิติางๆ รวมท้ังทุนจากผูมจีติศรทัธาบรจิาคจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและทนุใหกูยมืเพือ่การ

ศึกษาของรัฐบาล  โดยพิจารณาจากนักศึกษาที่ประสงคจะขอรับทุนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลน

ทุนทรัพย 

 การดําเนินงาน
 1. หองแนะแนว เปนหองจัดเอกสารสนเทศ ปายสนเทศ ฝายแนะแนวจะแจงขอมูลที่นักศึกษา
ควรทราบเปนระยะตลอดเวลา

 2. อาจารยเวรประจําหองแนะแนวผลัดเปล่ียนกันตามตารางเวลาท่ีแจงไวหนาหองเพ่ือใหคําปรึกษา

แนะนํานักศึกษา  ทีไ่ปปรกึษาท้ังเปนรายบุคคลและรายกลุม มนีกัศกึษาวชิาเอกหรอืวชิาโทประจําหองแนะแนว

เพื่อชวยบริการใหนักศึกษาตามตารางเวลาที่วาง 
 การใชบริการ

  นักศึกษาจะไปใชบริการที่หองแนะแนวได ในเวลาราชการทุกวัน

การบริการกองพัฒนานักศึกษา
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2. การขอผอนผันการเขารับราชการทหาร
  นักศึกษาชายท่ีมีอายุ 21 ปบริบูรณ แตไมไดเรียนวิชาทหารและยังไมพนการเกณฑทหารมหาวิทยาลัย

จะดําเนินการขอผอนผันการเขารับราชการทหารใหภายในเดือนกันยายนของทุกป ฉะน้ันนักศึกษาท่ีตองการ

ขอผอนผันการเขารบัราชการทหารจะตองตดิตามประกาศ ซึง่จะแจงใหนกัศกึษาทราบในเดือนกรกฎาคมและ

หลักฐานที่ตองนํามาย่ืน ตอฝายกิจการนักศึกษา คอื

 1.  คํารองขอผอนผันการเขารับราชการทหาร

 2.  สําเนา ส.ด.9 1 ฉบับพรอมทั้งฉบับจริง

 3.  บัตรนักศึกษา

 4.  ถามีการเปลี่ยนชื่อตัว นามสกุล หรือเปนบุตรบุญธรรม ตองนําเอกสารสําคัญมาแสดงพรอมทั้ง

ถายเอกสารอีก 1 ฉบับดวย

หมายเหตุ

 1.  ในการขอผอนผันเขารับราชการทหารนี้ มีผลเฉพาะระยะการศึกษาแตละระดับเทานั้น เชน

ขอผอนผันขณะเรียน ระดับอนุปริญญา เมื่อจบแลวเรียนตอระดับปริญญาตรี ก็จะตองขอผอนผันใหม

 2.  ตลอดระยะเวลาท่ีผอนผันจะตองรับหมายเกณฑจากภูมลิาํเนาเดิมและตองไปแสดงตนวันทีท่าํการ

ตรวจเลือก ตามวัน เวลา ที่ระบุไวในหมายเกณฑทุกครั้ง มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการ

ทหาร

 3.  ทางมหาวิทยาลยัจะทาํเรือ่งขอถอนเร่ืองการผอนผนัเขารบัราชการทหารทันททีีน่กัศกึษาพนสภาพ

การเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไมวาเหตุใดๆ

คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร
 1. คุณลักษณะของผูสมัคร

  1.1  เปนชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
  1.2  มีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณนับตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร สําหรับผูที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะจะตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง

  1.3  ไมพิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร

  1.4  มีขนาดรอบตัว นํ้าหนัก และความสูงตามสวนสัมพันธที่กําหนด
 2. คุณสมบัตขิองผูสมัคร

  2.1  กําลังศึกษาในสถานศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหเปดการฝกวิชาทหาร

  2.2  สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไปและมีผลการศึกษาของ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ไดระดับคะแนนไมนอยกวา 2 (ยกเวนโรงเรียนชางฝมือทหารและโรงเรียน

ชางกล ขส.ทบ.) 
  2.3  ผูที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 
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แลวจะสมัครเขารับการฝกทหารตอใหจบหลักสูตรการฝกวิชาทหารไดโดยไมตองมีคุณสมบัติตามขอ 2.1

เอกสารประกอบการสมัครและรายงานตัวเขารับการฝกวิชาทหาร
 1. นักศึกษาวิชาทหารสมัครใหม ใชหลักฐานดังนี้

  1.  ใบสมัคร ทบ. 349-001

  2.  รูปถายขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 1 รูป

  3.  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ

  4.  สําเนา ส.ด.9 (สําหรับผูขึ้นทะเบียนทหารแลว) จํานวน 1 ฉบับ

  5.  ใบรับรองแพทย (ตองเปนของโรงพยาบาลหรืออนามัย) จํานวน 1 ฉบับ

  6.  ใบรับรองผลการศึกษา รบ.5-ป  จํานวน 1 ฉบับ

  7.  หนังสือรับรองผลการสอบวิชาชีพพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ (สําหรับผูที่มีผลการศึกษา

เกรดไม ถึง 2.00) จํานวน 1 ฉบับ

  8.  เงินคาบํารุงสงเสริมการฝกวิชาทหาร จํานวน 300 บาท หมายเหตุ รายการท่ี 6 ใหใช

ใบระเบียนแสดงผลการเรียนแตเพียงอยางเดียว โดยถายเอกสารและใหครูอาจารยรับรองเอกสาร “ขอรับรอง

วาเอกสารฉบับนี้ถายจากตนฉบับจริง” ลงชื่อผูรับรองและตําแหนงดวยสําหรับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา

ในสถานศึกษาระบุระดับคะแนนเฉลี่ยไวในชอง “สรุปผลการเรียน” เชน คะแนนเฉล่ีย 2.1 หรือ 2.5 แลวแต

กรณี

 2. การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารท่ีจะเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้นหรือเน่ืองจากซ้ําชั้นไมมีสิทธิ์สอบและ

ที่ไดสมัครขอรับสิทธิ์เรียนในชั้นปที่ 1 ใชหลักฐานและปฏิบัติดังนี้

  1.  บัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร

  2.  ใบรายงานตัว

  3.  แตงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ตองผมสั้น)

  4.  เงินคาบํารุงสงเสริมการศึกษาวิชาทหาร จํานวน 100 บาท 

หมายเหตุ ถานักศึกษาวิชาทหารไมแตงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ไปรายงานตัวและไว ผมยาวแผนก
การฝกกําลังสํารองจังหวัดทหารบกสงขลาจะไมรับรายงานตัว

 3. นักศึกษาวิชาทหารท่ีโอนยายเรียนใชหลักฐานดังนี้

  1.  ใบสมัคร ทบ.349 – 001 (เชนเดียวกบันักศึกษาวิชาทหารสมัครใหม)
  2.  ใบรับรองการฝกวิชาทหาร

  3.  รูปถายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาหทารขนาด 3x4 ซม. จํานวน 1 รูป

  4.  ระเบียนการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

  5.  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ

  6.  สําเนา ส.ด.9 จํานวน 1 ฉบับ
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สิทธิในระหวางเขารับการฝกวิชาทหารและหลังสําเร็จการฝก
 1. สิทธิที่ไดรับ

  1.1  ไดรับสิทธิการยกเวนการตรวจเลือกเขากองประจําการ ในยามปกติตาม พ.ร.บ.ฯ โดยสถาน

ศึกษาวิชาทหารจะเปนผูทําบัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหารซ่ึงอยูในกําหนดเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการ

ทหารกองประจําการในยามปกติในปถดัไปสงไปยังสาํนกังานปลัดกระทรวงกลาโหมและกรมการรักษาดินแดน 

ภายในเดือนตุลาคมทุกปเพื่อขอผอนผนัการเขารับราชการ ทหารกองประจําการ

  1.2  ไดรบัสทิธคิะแนนเพิม่ชัน้ปที ่1– 5 ในอตัรารอยละ 3 – 7สาํหรบัผูทีเ่ขาเรยีนในโรงเรยีนทหาร

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม เชน โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ โรงเ รียนนายเรืออากาศโรงเ รียน

ศษิยการบินทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจาทหารเรือ โรงเรียนจาทหารอากาศสําหรับนกัศกึษา

วิชาทหารหญิง หากสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ก็จะไดรับคะแนนพิเศษเชน

เดียวกับนักศึกษาวิชาทหารตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ. 2492

 2. สําเร็จการฝกวิชาทหาร

  2.1  ไดรับสิทธิลดวันรับราชการในทหารกองประจําการจาก 2 ป เหลือ 1 ป และ 6 เดือน 

ถารองขอ (สําหรับนักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝกวิชาทหารในชั้นปที่ 1 และ 2) 

  2.2  นําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุน โดยมิตองเขารับราชการใน

ทหารกองประจําการ (ผูที่สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3) 

  2.3  ไดรับการแตงตั้งยศเปนสิบเอกและวาที่รอยตรี (ผูที่สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่และ5) 

นกัศกึษาวชิาทหารหญงิตองสาํเรจ็การศกึษาวชิาชีพ และสาํเรจ็การฝกวชิาทหารตัง้แตชัน้ปที ่3 ขึน้ไปไดรบัการ

แตงตั้งยศเปนสิบเอก และวาที่รอยตรีเชนเดียวกับนักศึกษาวิชาทหารชาย 

  2.4  ไดรับการผอนผันการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารเพื่อความพรั่งพรอมหรือการระดมพลใน

ระหวางการศึกษาวิชาชีพ (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 4  และ 5) 

  2.5  จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกบรรจุเขารับราชการในหนวยงานทหารเปนอันดับแรกตาม
นโยบายของกองทัพบก

3. บริการหอพักนักศึกษา
 มหาวทิยาลัยมนีโยบายทีจ่ะจดับรกิารหอพกัใหแกนกัศกึษาอยางทัว่ถึง แตสภาพปจจบุนัมหาวทิยาลยัมี
หอพักอยูในสภาพพรอมบริการนักศึกษาไดจํากัด มี

 1.  หอพักหญิง

 ดวยขอจาํกดัเรือ่งจาํนวนหอพกัและเพือ่ฝกฝนสรางเสรมิพฒันาบคุลกิภาพนกัศกึษาทีม่โีอกาสไดเขาอยู
หอพักมหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหอพัก ดังนี้ 

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เขาอยูหอพัก

 1.  เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1, 2, 3, 4 ที่ยื่นไปสมัครและไดรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ

ที่กําหนด
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 2.  เปนนักศึกษาอื่นๆ ตามความตองการของมหาวิทยาลัยกําหนด

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก
 1. นักศึกษาทุกคนตองชําระคาหอพักทุกภาคเรียนตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากชําระหลังจะตอง

จายคาปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย

 2. นักศึกษาหอพักทุกคนตองเขารวมกิจกรรมของหอพักและของมหาวิทยาลัยที่จัดข้ึนทุกครั้ง

 3. หามใชอุปกรณที่ใชกระแสไฟฟาทุกชนิดยกเวนพัดลม เตารีด ที่จะตองใชในบริเวณที่กําหนดเทานั้น

 4. ตองจัดเก็บรักษาสมบัติสวนตัว และทรัพยสินของหอพักใหอยูในสภาพท่ีสะอาดเรียบรอย หามติดต้ัง 

ตอเติม หรือดัดแปลงสิ่งใดในหอพักกอนไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

 5. หามบุคคลภายนอกเขาในหอพัก หากมีแขกใหพบไดในท่ีสําหรับเยี่ยมเทานั้น

 6. นักศึกษาทุกคนตองกลับเขาหอพักภายในเวลา 21.00 น.

 7. การออกนอกมหาวิทยาลัยตองลงชื่อในสมุดท่ีหอพักจัดไว หากจําเปนตองกลับเขาหอพักหลังเวลาที่

กําหนดตองบันทึกขออนุญาตตออาจารยควบคุมหอพักกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงออกไปได

 8. การกลบัไปเยีย่มบานใหกลบัได 2 สปัดาหตอครัง้ตามทีห่อพกักาํหนดและตองเซน็ชือ่ทัง้ไปทัง้กลบัใน

สมุดที่จัดไว ตามเวลาที่กําหนด

 9. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก ตองปฏิบัติดังนี้

  9.1 ตองยื่นแบบขออนุญาตจัดกิจกรรมพรอมทั้งโครงการตอกองพัฒนานักศึกษากอนลวงหนา

   9.2 ลักษณะของกิจกรรมมีดังนี้

      9.2.1  กิจกรรมเชิงวิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพ

      9.2.2  กิจกรรมพัฒนา – บําเพ็ญประโยชน

      9.2.3  กิจกรรมกีฬา

      9.2.4  กิจกรรมสังสรรคภายใน

   9.3 กิจกรรมท่ีจัดขึ้นทุกชนิดตองมีกรรมการดําเนินงานและอาจารยที่ปรึกษารับผิดชอบ

 10. หามเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดในบริเวณหอพัก

 11. ในชวงปดภาคเรียนนักศึกษาทุกคนตองออกจากหอพักผูมีความจําเปนตองอยูใหบันทึกขออนุญาต
จากมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะอยูได

 12. ระเบียบปฏิบัติอื่นใดท่ีมิไดระบุไวใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยควบคุมหอพักพิจารณากําหนดข้ึน

รวมกับกรรมการดําเนินงานหอพักไดตามความเหมาะสม

บทลงโทษ
 1. ตักเตือน และบันทึกความผิดในกรณีความผิดเล็กนอย

 2. ทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร ในกรณีทําความผิดซ้ํา หรือไมเหมาะกับความเปนนักศึกษาหอพัก

 3. ใหออกจากหอพักและรายงานความผิดตอมหาวิทยาลัยในกรณีความผิดรายแรง
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4. งานพัฒนานักศึกษา
 วัตถุประสงค

 1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรมแกนักศึกษา

 2. เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูนักศึกษา

 3. เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเพิ่มประสบการณในดานตางๆ แกนักศึกษา

 4. เพื่อปลูกฝงและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณอันดีงามของชาติ

 5. เพื่อสงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ

 6. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม

 7. เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

 การดําเนินงานพัฒนานกัศึกษา

 การดําเนินงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปน

ผูดูแลและรับผิดชอบมีหนวยงานที่ดําเนินการพัฒนานักศึกษา คือ 

 กองพฒันานกัศกึษาเปนศูนยกลางตดิตามประสานงาน และประเมนิผลงานพฒันานกัศกึษาในระบบรวม

ดาํเนนิงานสงเสรมิพฒันานกัศกึษา สนบัสนุนชวยเหลอืนกัศกึษาในดานตางๆ ตลอดจนดแูลงานองคการนกัศกึษา

 ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา

 เนื่องจากนักศึกษาแตละคนยอมมีความแตกตางกันไปทั้งในดานภูมิหลัง ความสนใจ และความสามารถ 

ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงตองมีความหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาแตละคน 

 1. กิจกรรมกีฬา

 การจัดกิจกรรมดานกีฬา มีวัตถุประสงค

  1.1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู และทักษะในการเลนกีฬา

  1.2 เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสุขภาพและพลานามัย

  1.3 เพื่อปลูกฝงความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย

  1.4 เพื่อสรางความสามัคคี รูจักทํางานรวมกัน
  1.5 เพื่อชวยพัฒนานักศึกษาในดานอารมณ สังคม รางกาย และจิตใจ โดยใชกิจกรรมกีฬา

เปนเคร่ืองมือ

  1.6 เพื่อชวยเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 2. กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

  จุดประสงคของการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
  2.1 เพื่ออนุรักษ สงเสริม เผยแพร แลกเปลี่ยน และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 

ประเพณี อันเปนมรดกลํ้าคาและเอกลักษณอันดีงามของชาติ

  2.2 เพื่อปลูกฝงคานิยม ความภาคภูมิใจ และความซาบซ้ึงในศิลปวัฒนธรรมไทยแกนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป
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 3. กิจกรรมการเมือง

 จุดประสงคของการจัดกิจกรรมการเมือง

  3.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจถึงการอยูรวมกันในสังคมอยางเปนระบบ

  3.2 เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจถึงภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น

  3.3 เพ่ือใหนักศึกษาไดเขาถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งท้ังในระดับ

ทองถิ่นและระดับชาติ 

  4. กิจกรรมวิชาการ

 จุดประสงคของการจัดกิจกรรมวิชาการ

  4.1 เพื่อเสริมสรางภูมปิญญาใหกับนักศึกษามากข้ึน

  4.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชแกปญหาตางๆ ได

  4.3 เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบันเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพที่ดี

 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและอาสาพัฒนา 

 จุดประสงคของการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและอาสาพัฒนา

  5.1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรู จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ในเรื่องของการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน อาสาพัฒนาชนบท อนุรักษสิ่งแวดลอม และเพ่ือสรางสรรคความเจริญใหแกทองถิ่น 

  5.2 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความสามัคคีมีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อสวนรวมในระหวาง

นิสิตรวมสถาบันและตางสถาบัน

  5.3 เพือ่ฝกใหนกัศกึษาเปนผูนาํท่ีมคีวามสามารถและเปนผูตามทีด่ ีโดยรูจกัการทาํงานดวยกนัเปน

หมูคณะ รูจักผอนปรนและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น แกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุผลดวย

ความรอบคอบและอดทน 

  5.4 เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 6. กิจกรรมทางวิชาชีพ (เฉพาะสาขา) 
 จุดประสงคของการจัดกิจกรรมทางวิชาชีพ

  6.1 เพื่อเสริมสรางความรูใหนักศึกษาและสามารถนําไปใชประกอบอาชีพได

  6.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสามารถเสริมรายไดเพ่ือ

นํามาใชจาย 

5. งานองคกรนักศึกษา
 งานองคกรนักศึกษาประกอบดวยองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรม 4 สวนดวยกัน คือ 

 1. องคการบริหารนักศึกษา
 2. สภานักศึกษา

 3. สโมสรนักศึกษา คณะ หรือ ศูนย

 4. ชมรมหรือชุมนุม 
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 1. องคการบริหารนักศึกษา

 องคการบริหารนักศึกษา หมายถึง กลุมบุคคลที่ไดมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาใหมาทําหนาที่แทน

ในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา อันประกอบดวยนายกองคการบริหารนักศึกษาอุปนายก เลขานุการ

เหรัญญิก ฝายวิชาการ ฝายกิจกรรม รวมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ ฝายศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม

ฝายอาสาพัฒนา และบําเพ็ญประโยชน ฝายประชาสัมพันธ และฝายอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา มีบทบาทและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน ดังนี้

  1. บริหารกิจการท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามขอบังคับวาดวยกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  2.  รวมมอืประสานงานและใหความสะดวกในการดําเนนิงานของสโมสรนกัศกึษาคณะตางๆ ชมรม/

ชุมนุมตางๆ

  3.  กาํหนดนโยบาย จดัทําแผนงานโครงการและงบประมาณประจาํป การศกึษาขององคการบรหิาร

นักศึกษาเสนอตอสภานักศึกษา

  4.  พิจารณางบประมาณและโครงการประจําปการศึกษาของสโมสรคณะ ชมรม ชุมนุม เพื่อเสนอ

ตอสภานักศึกษา

  5.  เสนอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับชมรมใหสภานักศึกษาอนุมัติ

  6.  เขารวมประชุมชี้แจงตอสภานักศึกษาทุกครั้งท่ีมีการประชุม

  7.  เสนอช่ือคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา สโมสรคณะ ชมรม พิจารณาแตงตั้งหรือ

ถอดถอนกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งโดยความชอบคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา

  8.  อื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย

 2. สภานักศึกษา

 สภานกัศกึษา หมายถงึ กลุมบคุคลทีไ่ดมาจากการเลอืกตัง้ของนกัศกึษาใหมาเปนตัวแทนในการพจิารณา 

กลั่นกรอง และตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และ
ชมรม ชุมนุมตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งประกอบ

ไปดวย ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ เหรัญญิก และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 
 3. สโมสรนักศึกษาคณะ หรือศูนย

 สโมสรนักศึกษาคณะหรือศูนย หมายถึง กลุมบุคคลที่ไดมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในคณะหรือ

ศูนยบริการการศึกษานั้นๆ เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนในการบริหารงานกิจกรรมของคณะ  อันประกอบไปดวย

นายกสโมสรคณะ หรือ ศูนย รองนายกสโมสร เลขานุการ เหรัญญิก และฝายตางๆ ตามที่เห็นสมควร 

 คณะกรรมการสโมสรคณะ มีบทบาทและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันดังนี้

  1.  กาํหนดนโยบาย จดัทาํแผนงานโครงการและงบประมาณประจาํปของสโมสรคณะเพือ่เสนอตอ

สภานักศึกษา

  2.  ดูแลควบคุมและดําเนินการในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสโมสรคณะรวมท้ังกิจกรรม ชุมนุม 
และกิจกรรม อื่นของโปรแกรมวิชาในคณะนั้น
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  3.  ประสานงานและรวมมอืในการดาํเนนิงานกจิกรรมตางๆ รวมกบัองคการบรหิารนกัศกึษา และ

ชมรมตางๆ

  4.  งานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและองคการบริหารนักศึกษามอบหมาย

  4. ชมรมหรือชุมนุม

 ชมรม หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีความสนใจอยางเดียวกัน รวมตัวกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของกลุม โดยเปนการรวมตัวของนักศึกษาตั้งแตสองคณะขึ้นไป และรวมกันไมนอยกวา 100 คน

แตไมเกิน 300 คน

 ชุมนุม หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความสนใจอยางเดียวกัน รวมตัวกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมรวมกันเพ่ือให

บรรลุเปาหมายของกลุมซึ่งเปนกลุมสนใจกลุมเล็กๆ ภายในโปรแกรมวิชาเดียวกัน หรือภายในคณะเดียวกัน

อาจเปนกลุมที่สนใจทางดานวิชาการหรืออื่นๆ ก็ได เปนการรวมตัวกันของสมาชิกไมนอยกวา 25 คน ทําการ

จัดตั้งชมรมหรือชุมนุมมีวัตถุประสงค ดังนี้

 1. เพื่อสงเสริมความตองการความสนใจและความสามารถของนักศึกษาในการสรางสรรค

 2. เพื่อสงเสริมการใชเวลาวางของนักศึกษาใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม

 3. เพื่อเสริมสรางประสบการณนอกหลักสูตรใหกวางขวางข้ึน

 4. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหเปนผูกลาแสดงออกในทางที่ดีมีความมุงมั่นองอาจแตสุภาพ

ออนโยน มีสัมมาคารวะและมีวินัยในตนเอง 

 5. เพื่อสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ทั้งดานความคิดและการกระทํา

 6. เพื่อสงเสริมการเปนผูนําและผูตามที่ดีใหแกนักศึกษา

 7. เพ่ือสงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีใหเกิดแกนักศึกษาดวยกัน นักศึกษากับอาจารย และมหาวิทยาลัยกับ 

ชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมตางๆ เปนสื่อ

 8. เพื่อสรางพื้นฐานการประกอบอาชีพ และการชวยเหลือตนเองในวัยเรียน

 บทบาทหนาที่นักศึกษา

 1. ยึดถือการเรียนเปนหลักสําคัญ จะตองศึกษาคนควาดวยความมุงมั่นเพ่ือความเปนเลิศในแขนงวิชา
ของนักศึกษา

 2. ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย ทั้งระเบียบวินัยของนักศึกษาและระเบียบประเพณีของมหาวิทยาลัย

 3. เขารวมกจิกรรมของมหาวทิยาลยั และกจิกรรมของกลุมนกัศกึษา เพือ่เสรมิสรางและพฒันาบคุลิกภาพ 
และประสบการณ ทั้งนี้นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อใหสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรตามขอบังคับ และรวมกิจกรรมตามความสนใจ

 4. รวมพัฒนาและบํารุงรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย

 5. รักษาเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย

 6. ใหความเคารพเช่ือฟงครูอาจารย

 7. สนับสนุนสงเสริมเกื้อกูลตอเพื่อนรวมมหาวิทยาลัย
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6. กิจการนักศึกษา
 วัตถุประสงคของงานกิจการนักศึกษา

 1.  เพื่อชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน

 2.  เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทางดานวิชาชีพชั้นสูงและเจริญสมบูรณพรอมทั้ง

สุขภาพกาย สุขภาพจิต สติปญญา อารมณ และสังคม 

 ขอบขายงานกิจการนักศึกษา

 1.  งานกิจกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

 2.  งานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ เชน ใหคําปรึกษา หาทุน และใหขอมูลเกี่ยวกับงาน

 3.  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เชน งานนักศึกษาวิชาทหาร งานประชาสัมพันธ งานไปรษณีย

ฯลฯ 

 4.  งานหอพักนักศึกษา

 นโยบายของฝายกิจการนักศึกษา

 1.  สราง สงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษาเปนผูมีวินัยดี มีคุณธรรม กิจกรรมเดน

 2.  กระจายงานกิจการนักศึกษาไปสูคณะ

 3.  มุงสรางเสริมใหนักศึกษาเกิดความรักและผูกพันตอสถาบันการดําเนินงานกิจการนักศึกษาการ

ดําเนินงานกิจการนักศึกษาสถาบันไดมอบหมายใหรองอธิการฝายพัฒนานักศึกษา เปนผูดูแล และรับผิดชอบ

มีหนวยงานที่ดําเนินงานกิจการนักศึกษา ดังนี้ 

  1. กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปนศูนยกลางติดตามประสานงาน และประเมินผล

งานกิจการนักศึกษาในระบบรวม ดําเนินงาน สงเสริมพัฒนาการศึกษา สนับสนุนชวยเหลือนักศึกษาในดาน

ตางๆ ตลอดจนดูแลงานองคการนักศึกษา

  2. กรรมการกิจการนักศึกษาประจําคณะ กรรมการกจิการนกัศกึษาประจาํคณะดแูลบรกิารนกัศกึษา

ของคณะ ทั้งงานพัฒนาศึกษา และงานสนับสนุนชวยเหลือนักศึกษา ตลอดจนดูแลกรรมการนักศึกษาคณะ
 องคกรนักศึกษา

 องคกรนักศึกษาเปนหนวยงานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีอยู 2 องคกร คือ องคการ

นักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
  1. องคการนักศึกษา

 นักศึกษาทุกคนเปนสมาชิกขององคการนักศึกษา ซึ่งจะดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ในนามนักศึกษา

ทั้งมวล ภายใตขอบังคับตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงวันที่ 5 มกราคม 2533 เรื่อง แนวดําเนิน
งานขององคการนักศึกษาประกอบดวย หนวยงานหรือองคกรยอย 2 องคกร คือ

  1.1 สภานักศึกษา เปนฝายนิตบิญัญตัขิององคการนักศึกษา มหีนาท่ีออกระเบียบและขอบงัคบั และ
ควบคมุการบรหิารงานองคการบรหิารนกัศกึษา สมาชกิสภานกัศกึษาไดจากตวัแทนวชิาเอกมกีรรมการสภาเปน

ผูบริหารงานของสภานักศึกษาประธานสภาและรองประธานสภานักศึกษาจะเลือกจากสมาชิก สภานักศึกษา 

สวนกรรมการตําแหนงอื่นๆ ประธานสภานักศึกษาเปนผูเสนอ เพื่อขอแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย
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  1.2 องคการบริหารนักศกึษา เปนฝายบริหารขององคการนักศกึษา ประกอบดวยกรรมการองคการ

บริหารนักศึกษา จํานวนไมเกิน 40 คน กรรมการบริหารนักศึกษาตําแหนง “นายกองคการบริหารนักศึกษา” 

ไดมาจากการเลือกต้ังทั่วไปแบบรวมเขต กรรมการบริหารตําแหนงอื่นๆ นายกองคการบริหารนักศึกษาเปน

ผูเสนอ เพื่อขอแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 2. กรรมการนักศกึษาคณะ

 มหีนาทีด่าํเนนิงานกจิกรรมตางๆ ในนามของนักศกึษา และเปนผูบรหิารกจิกรรมตางๆ ของคณะประกอบ

ดวยตําแหนงตางๆ ดังนี้

  2.1 ประธานคณะ

  2.2 รองประธานคณะ

  2.3 เลขานุการ

  2.4 ประธานการเงิน

  2.5 ประธานกิจกรรม

  2.6 ประธานกีฬา

  2.7 ตัวแทนวิชาเอกท่ีสังกัดคณะ

  2.8 ตําแหนงอื่นที่เห็นสมควร

 บทบาทหนาที่นักศึกษา

 1.  ยดึถอืการเรียนเปนหลักสาํคญั จะตองศึกษาคนควาดวยความมุงมัน่เพ่ือความเปนเลิศในแขนงวิชา

ของนักศึกษา

 2.  ประพฤตตินอยูในระเบยีบวนิยั ทัง้ระเบยีบวนิยัของนกัศกึษาและระเบยีบ ประเพณขีองมหาวทิยาลยั

 3.  สนใจรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกจิกรรมขององคการนักศึกษา และกิจกรรมของกลุมนกัศึกษา

เพื่อเสริมสรางและพัฒนาบุคลิกภาพและประสบการณ

 4.  รวมพัฒนาและบํารุงรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย
 5.  รักษาเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย

 6.  ใหความเคารพเช่ือฟงครูอาจารย

 7.  สนับสนุนสงเสริมเกื้อกูลตอเพื่อนรวมมหาวิทยาลัย
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7. บริการดานการรักษาพยาบาล
 การดําเนินงาน

 หองพยาบาลใหบริการในดานตางๆ ดังนี้

 1. ใหบริการปฐมพยาบาล

 2. บริการผูปวยสงโรงพยาบาล

 3. บริการจัดยาสามัญประจําบานแกนักศึกษาที่ไปพัฒนาชุมชน และจัดกิจกรรมภายในและ ภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  ●●    ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

  ● ●   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี 4 ประดับปริญญาตรี 4 ป
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

1 ปรัชญาของหลักสูตร
 สรางความรู เชิดชูคุณธรรม นำสูชุมชน

2 ความสำคัญของหลักสูตร
 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดำเนินการ
เปดสอนในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนภายใตหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ตั้งแต
ปการศึกษา 2524 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน โดยไดมุงเนน
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาชุมชน ไมวาจะเปนดานหลักการและทฤษฎีตางๆ
รวมทั้งการฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ 
และสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในงาน
พัฒนาและงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ซึ่งการศึกษาใน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ถือเปนสวนหนึ่งที่มีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ใหมีความเขมแข็ง
โดยมุงพัฒนาคนในชุมชนใหมีศักยภาพ สามารถพ่ึงตนเอง
ไดและเม่ือชุมชน ทองถิ่น ซึ่งเปนรากฐานของประเทศ
เกิดความเขมแข็ง ก็จะสงผลใหประเทศเกิดการพัฒนา
อยางไรก็ตามในงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนน้ัน
จะตองมีการดำเนินงานใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน
ทองถิ่น ที่มีลักษณะเปนพลวัตร โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ในดานตางๆ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดเวลา ดังนั้น
โปรแกรมวิชาการการพัฒนาชุมชนจึงเห็นควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนและการผลิตบัณฑิตสอดคลองกับบริบทของ
สงัคมและการพัฒนาในดานตางๆ ของประเทศ 

3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ที่มี
คุณลักษณะดังนี้ 
 3.1 มีความรู ทักษะ และมีความสามารถในการพัฒนา
ชุมชนท้ังดานการพัฒนาองคกรชุมชนและการจัดทำ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
 3.2 มีความสามารถในการประสานงานการพัฒนา
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชน
 3.3 มีคุณธรรม และจริยธรรมในการเปนนักพัฒนา
ชุมชนที่ดี
 3.4 สามารถประยุกตและบูรณาการองคความรูมา
ใชเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
เทียบเทาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสรางหลักสูตร
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา        125  หนวยกิต
 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลอง
กับที่กำหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12    หนวยกิต
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
  และสังคมศาสตร            9  หนวยกิต
 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     9  หนวยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                  89     หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา   ไมนอยกวา        75     หนวยกิต
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  2.1.1 บังคับเรียน              45  หนวยกิต
  2.1.2 เลือกเรียน ไมนอยกวา     30     หนวยกิต
 2.2 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ       6  หนวยกิต
 2.3 กลุมวิชาปฏิบัติและ
  ฝกประสบการณวิชาชีพ 
  ไมนอยกวา                        8  หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

การจัดการเรียนการสอน  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต

 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร

  เรียนไมนอยกวา      12 หนวยกิต

บังคับเรียน                9 หนวยกิต

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6)

เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0304  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  เรียนไมนอยกวา                            9   หนวยกิต

บังคับเรียน                                     3  หนวยกิต

GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6)

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)

GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6)

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  3(3-0-6)

GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  3(3-0-6)

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  3(3-0-6)

GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6)

 3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

  และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา         9    หนวยกิต

บังคับเรียน                         3 หนวยกิต

GES0501  วิเคราะหการคิด   3(2-2-5)

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   3(3-0-6)

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  3(3-0-6)

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)

GES0801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา               89    หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา ไมนอยกวา        75  หนวยกิต
  2.1.1 บังคับเรียน                  45  หนวยกิต
จากวิชาตอไปนี้
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  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
2531302  เทคโนโลยีการผลิตเพื่อชุมชน
   และทองถิ่น 3(3-0-6) 
2531401  การพัฒนาชุมชนตามปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)
2532303  ภาวะความเปนผูนำในงาน
   พัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
2532402  เครือขายการเรียนรูในงาน
   พัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
2532403  การพัฒนาความสามารถ
   ของบุคคลและกลุม   3(2-2-5)
2532404  ชุมชนศึกษาและแนวทางการพัฒนา 3(2-2-5)
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2532405  การวางแผนและบริหารงาน
   พัฒนาชุมชน   3(2-2-5)
2533301  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
   พัฒนาชุมชน    3(3-0-6)
2533406  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับ
   การพัฒนาชุมชน  3(2-2-5)
2533407  การวิเคราะหขอมูลวิจัย
   สำหรับการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5)
  2.1.2 เลือกเรียนจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตอไปน้ีไมนอยกวา        30  หนวยกิต 
1) กลุมวิชาจัดการองคกรชุมชน
2532501  องคกรชุมชนและการพัฒนา  3(3-0-6)
2532502  การจัดการองคกรชุมชน  3(3-0-6)
2532503  ธรรมภิบาลในงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
2533504  การจัดการความรูในชุมชน  3(3-0-6)    
2533505  สวัสดิการชุมชน   3(3-0-6)
2533506  สถานการณดานสังคม
   เศรษฐกิจในชุมชน  3(3-0-6)
2533507  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   3(2-2-5)
2533508  เครือขายในการจัดการ
   องคกรชุมชน   3(3-0-6)
2533509  ทักษะการคิดและการเขียน
   รายงานวิชาการ   3(2-2-5)
2533510  สัมมนาการจัดการองคกรชุมชน  3(2-2-5) 

2) กลุมวิชายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน
2532601  ยุทธศาตรและยุทธวิธี
   การพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6)
2532602  การจัดการทรัพยากรทองถิ่น 3(3-0-6)
2532603  ธรรมาภิบาลในงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
2533509  ทักษะการคิดและการเขียน
   รายงานวิชาการ 3(2-2-5)
2533604  การบริหารการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6)
2533605  การจัดการความขัดแยงในสังคม
   พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)
2533606  สารสนเทศเพื่อยุทธศาสตร
   การพัฒนา    3(3-0-6)

2533607  ยุทธศาสตรการพัฒนา
   เปรียบเทียบ    3(2-2-5)
2533608  การศึกษายุทธศาสตร
   การพัฒนาภาคสนาม   3(2-2-5)
2533610  สัมมนายุทธศาสตร
   การพัฒนาทองถิ่น    3(3-0-6)

 2.2 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ       6  หนวยกิต 
บังคับเรียน
3561205  หลักการบริหารธุรกิจ   3(3-0-6)
3591105  เศรษฐศาสตรทั่วไป     3(3-0-6) 

 2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการ และฝกประสบการณ 
  วิชาชีพ         8  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง ตอไปนี้ 
 กลุมที่ 1    
2533801  การเตรียมฝกประสบการณ
   วิชาชีพการพัฒนาชุมชน   2(90)
2534802  การฝกประสบการณ
   วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 6(540) 
 กลุมที่ 2 
7000390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  2(90)
7000490  สหกิจศึกษา   6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสียไมนอยกวา      6  หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนท่ีไมนับหนวยกิต
รวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(ระดับปริญญาตรี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
 รอบรู คูคุณธรรม นำสหวิทยาการ บริหารจัดการ
องคกร

2. ความสำคัญของหลักสูตร   

 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดำเนิน
การสอนในสาขารัฐประศาสนศาสตร ภายใตหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตั้งแต
การศึกษา 2544 จนกระทั่งถึงปจจุบัน ตลอดระยะเวลา
ในการเปดหลักสูตร  ไดมีการติดตาม ประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย พรอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม
ที่มีความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา 
 นอกจากนี้ การศึกษาในสาขารัฐประศาสนศาสตร
มีความจำเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับ
สวนกลางและสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งใหความสำคัญในเรื่อง
การกระจายอำนาจการปกครองไปสูทองถิ่น
 การใหทองถิ่นมีอิสระในการกำหนดนโยบายมีอิสระ
การใชหรือควบคุมทรัพยากรตางๆ ของทองถิ่นเอง
ดังนั้นการใหทองถิ่นมีความพรอมทั้งในดานบุคลากร
ดานการบริหารจัดการ ดานคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีสำนึกในสวนรวมหรือมีจิตสาธารณะ
ซึ่งเปนคุณลักษณะพื้นฐานของบุคลากรภาครัฐแตตอง
คำนึงถึงประโยชนขององคการหรือประโยชนของสังคม
จึงเปนสิ่งสำคัญ
 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและ
เปนการพัฒนาบุคลากรของประเทศในการเขาไปรวม
พัฒนาประเทศท้ังในระดับสวนกลางหรือสวนทองถิ่น

ใหเจริญกาวหนาและทัดเทียมกับอารยประเทศ  โปรแกรม
วิชาฯ จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตรที่มี
ความรูความสามารถและมีทักษะในการประกอบอาชีพ
ไปปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศ 
 3.2 เพื่อใหบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตรมีความ
ตระหนักและสนใจปรากฏการณทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมือง 
 3.3 เพ่ือใหบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตร เกิดทักษะ
ในการศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเองสามารถ
วิเคราะหและสังคมเคราะหปญหาไดอยางมีระบบอันจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศและทองถิ่น

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 1. เปนผูสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ
เทียบเทา
 2. มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสรางหลักสูตร
 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลอง

กับที่กำหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ  ประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  ไมนอยกวา       30 หนวยกิต
  1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 12    หนวยกิต
       1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
       และสังคมศาสตร        9  หนวยกิต
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  1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร
     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   9  หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา           95  หนวยกิต 
 ก. กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา     51 หนวยกิต
 ข.  กลุมวิชาเนื้อหา             30 หนวยกิต  

   - บังคับเรียน          18 หนวยกิต
  - เลือกเรียน ไมนอยกวา   12 หนวยกิต
 ค.  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ         6  หนวยกิต
 ง.   กลุมวิชาปฏิบัติการหรือ
          ฝกประสบการณวิชาชีพ
       ไมนอยกวา                   8  หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       6  หนวยกิต

กการจัดการเรียนการสอน  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต

 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร

  เรียนไมนอยกวา      12 หนวยกิต

บังคับเรียน               9 หนวยกิต

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6)

เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและ

  สังคมศาสตร  เรียนไมนอยกวา        9   หนวยกิต

บังคับเรียน                        3  หนวยกิต

GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6)

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)

GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6)

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  3(3-0-6)

GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  3(3-0-6)

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  3(3-0-6)

GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6)

 3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

  และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา     9    หนวยกิต

บังคับเรียน                 3 หนวยกิต

GES0501  วิเคราะหการคิด   3(2-2-5)

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   3(3-0-6)

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  3(3-0-6)

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)

GES0801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน       92   หนวยกิต   
 ก. กลุมวิชาแกน          51  หนวยกิต
จากวิชาตอไปนี้ 
2581101  การปกครองทองถิ่นไทย    3(3-0-6)   
2581102  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร   3(3-0-6)   
2581103  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
   รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 
2581301  องคการและการจัดการ          3(3-0-6)
2581302  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6)
2582201  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
2582301  นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6)
2582302  การวิเคราะหโครงการและ
   การบริหารโครงการ  3(3-0-6)
2582303  การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6)
2583101  รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3(3-0-6)
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2583205  กฎหมายปกครอง  3(3-0-6)
2583301  ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6)  
2583304  ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร 3(3-0-6)
2583305  การจัดการภาครัฐแนวใหม 3(3-0-6) 
2583901  สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 3(3-0-6)
2583902  ระเบียบวิธีวิจัย 
   ทางรัฐประศาสนศาสตร  3(2-2-5)
 2584301 จริยธรรมทางการบริหาร   3(3-0-6)

 ข. กลุมวิชาเนื้อหา               30 หนวยกิต
บังคับเรียน ใหเลือกเรียนตามกลุมวิชาเพียงกลุมเดียว
(1) กลุมวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
บังคับเรียน            18 หนวยกิต
2582401  การจัดการภาครัฐและเอกชน  3(3-0-6) 
2582402  การตลาดสำหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6)
2583401  การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
2583402  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)    
2583403  การวิเคราะหเชิงปริมาณ
   เพื่อการจัดการ   3(3-0-6) 
2584901  หัวขอพิเศษทางการจัดการ
   ภาครัฐและเอกชน   3(3-0-6) 

(2) กลุมวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน

บังคับเรียน             18 หนวยกิต
2582501  การวางแผนเชิงกลยุทธ    3(3-0-6)

2582502  นโยบายพัฒนาการบริหารงาน
   ภาครัฐ 3(3-0-6)
2583502  การประเมินผลโครงการ 3(3-0-6)
2583503  การวิเคราะหนโยบาย   3(3-0-6)
2583504  นโยบายแผนและ
   โครงการสำหรับชุมชน   3(3-0-6) 
2584902  หัวขอพิเศษทางนโยบาย
   สาธารณะและการวางแผน   3(3-0-6)

(3) กลุมวิชาการบริหารจัดการทองถิ่น
บังคับเรียน          18 หนวยกิต
2582601  แนวคิด ทฤษฎี
   การบริหารจัดการทองถิ่น  3(3-0-6)
2582602  กฎหมายเก่ียวกับ
   การปกครองทองถิ่น 3(3-0-6)
2583601  การบริหารการคลังทองถิ่น 3(3-0-6)    
2583602  การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนา
   พื้นที่ทองถิ่นเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)    
2583603  การจัดการความรูเพื่อการ
   พัฒนาที่ยั่งยืน   3(3-0-6)
2584903  หัวขอพิเศษทางการบริหาร
   จัดการทองถิ่น    3(3-0-6) 

(4) กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
บังคับเรียน        18 หนวยกิต
2582701  การวางแผนทรัพยากรมนุษย
   การสรรหาและการคัดเลือก 3(3-0-6)

2582702  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
2583701  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   และคาตอบแทน 3(3-0-6)
2583702  พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6)
2583703  การจัดการชีวอนามัยและ
   ความปลอดภัยในการทำงาน 3(3-0-6) 

2584904  หัวขอพิเศษทางการจัดการ
   ทรัพยากรมนุษย    3(3-0-6)

เลือกเรียน 
เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
2582101  การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
2582102  สันติวิธีกับการจัดการความขัดแยง 3(3-0-6)
2582202  กฎหมายอาญา1 : ภาคทั่วไป  3(3-0-6)
2582203  สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
2582304  วิทยาการทางการบริหาร 3(3-0-6)
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2583201  กฎหมายแรงงานและ
   การประกันสังคม 3(3-0-6) 
2583202  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6)
2583203  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6)
2583204  การบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6)    
2583302  การวิเคราะหองคการ
   และวิเคราะหระบบงาน 3(3-0-6)
2583303  การบริหารและการปกครองทองถ่ิน
   เปรียบเทียบ 3(3-0-6)
2583306  ภาวะผูนำทางการบริหาร  3(3-0-6)   
2583307  การบริหารผลการปฏิบัติงาน  3(3-0-6)
2583308  การบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ 3(3-0-6)

2583404  การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
2584201  กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6)   
2584601  การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0-6) 
2584905  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)   
2584906  การศึกษาเอกเทศ   3(3-0-6)   

 ค. กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
บังคับเรียน             6  หนวยกิต
3561205  หลักการบริหารธุรกิจ  3(3-0-6)
3591105  เศรษฐศาสตรทั่วไป     3(3-0-6)   

 ง. กลุมวิชาปฏิบัติการและ
  ฝกประสบการณวิชาชีพ           8  หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้ 
 กลุมที่ 1 
2583801  การเตรียมฝกประสบการณ
   วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร   2(90)
2584801  การฝกประสบการณวิชาชีพ
   รัฐประศาสนศาสตร     6(540) 
 กลุมที่ 2 
7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490  สหกิจศึกษา    6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา           6  หนวยกิต

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาและ
ตองไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  ●  ●  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

   - แขนงวิชาการผลิตสัตวนํ้า   - แขนงวิชาการผลิตสัตวนํ้า

   - แขนงวิชาการผลิตสัตว   - แขนงวิชาการผลิตสัตว
   - แขนงวิชาการผลิตพืช   - แขนงวิชาการผลิตพืช

ระดับปริญญาตรี 4 ประดับปริญญาตรี 4 ป
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.  ปรัชญาและความสำคัญ
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร แบงออกเปน 3 แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชา
การผลิตพืช การผลิตสัตว และการผลิตสัตวน้ำ มุงให
การศึกษา สงเสริมความรู และประสบการณเพื่อให
ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในทองถิ่น ซึ่งเปนพ้ืนฐานสำคัญของประเทศที่ครอบคลุม
ประชากรจำนวนมาก โดยการประยุกตความรูทางดาน
เทคโนโลยีการเกษตร และภูมิปญญาทองถิ่นเขาดวย
กันและนำมาใชเพื่อการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตรที่มีความรูคู คุณธรรม สามารถนำความรูไป
พัฒนาการเกษตรในทองถิ่น 

2.  วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เพ่ือใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
ประกอบอาชีพดวยความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนำ
ความรูทางทฤษฎี ปฏิบัติการ และประสบการณการฝกงาน
ในดานการผลิตพืช ผลิตสัตวและการผลิตสัตวน้ำ มาปรับ
ใชในการคิดวิเคราะห แกปญหาในการประกอบอาชีพ
อยางเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมในทองถิ่นสามารถสื่อสารและปรับตัวในการ
ทำงานรวมกับผูอื่นอีกทั้งสามารถนำภูมิปญญาทองถิ่นมา
พัฒนาตนเองและวิชีพอยางตอเนื่อง

3.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา
 2. สำ เร็ จการ ศึกษาระ ดับอนุป ริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา โดยการ
เทียบโอนผลการเรียน

 โดยมีการสอบวัดความรูพื้นฐาน และสอบสัมภาษณ
หรือผานการคัดเลือก (รับตรง) ตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย

โครงสรางหลักสูตร
จำนวนหนวยกิตรวม
  ไมนอยกวา            129 หนวยกิต
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ไมนอยกวา      30 หนวยกิต

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12  หนวยกิต
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
  และสังคมศาสตร       9  หนวยกิต
 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      9  หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา       93  หนวยกิต
 กลุมวิชาแกน        36  หนวยกิต
 กลุมวิชาเฉพาะแขนง         48   หนวยกิต
  กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนง           27     หนวยกิต
  กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง         21   หนวยกิต
 กลุมวิชาปฏิบัติการและ
 ฝกประสบการณวิชาชีพ       9 หนวยกิต
  หรือเลือกสหกิจศึกษา    8 หนวยกิต
  รวมกับการเตรียมทักษะพื้นฐาน
  ทางเทคโนโลยีการเกษตร    1 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6  หนวยกิต
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การจัดการเรียนการสอน  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต
 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร
  เรียนไมนอยกวา      12 หนวยกิต
บังคับเรียน               9 หนวยกิต
GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)
GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0304  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0305  ภาษาญ่ีปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  เรียนไมนอยกวา                               9   หนวยกิต
บังคับเรียน                           3  หนวยกิต
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)
GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  3(3-0-6)
GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6)
 3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา     9    หนวยกิต
บังคับเรียน               3 หนวยกิต
GES0501  วิเคราะหการคิด   3(2-2-5)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)
GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)
GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   3(3-0-6)
GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  3(3-0-6)
GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)
GES0801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      93 หนวยกิต
 1) กลุมวิชาแกน           36 หนวยกิต
5001105  หลักการผลิตพืช   3(2-2-5)
5001106  หลักวิทยาศาสตรชีวภาพพ้ืนฐาน   
   สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร   3(2-2-5)
5001107  หลักวิทยาศาสตรกายภาพพ้ืนฐาน
   สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(2-2-5)
5001108  คณิตศาสตรและสถิติเบ้ืองตน
   สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(3-0-6)
5001109  จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับ
   เทคโนโลยีการเกษตร   3(2-2-5)
5003302  การเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)
5003501  งานชางเกษตรและการจัดการ
   เครื่องทุนแรง ฟารมเบ้ืองตน  3(2-2-5)
5003601  โปรแกรมสำเร็จรูปและ
   การประยุกตใชงานสำหรับ
   เทคโนโลยีการเกษตร   3(2-2-5)
5004110  ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี  2(1-2-3)
5004901  โครงการพิเศษ   3(0-9-3)
5004903  สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร  1(0-3-2)
5041103  หลักการผลิตและ
   การจัดการฟารมสัตว   3(2-2-5)
5061107  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเบ้ืองตน  3(2-2-5)

 2) กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง 
  ไมนอยกวา       48 หนวยกิต
  ให เรียนรายวิชาแขนงใดแขนงหนึ่ ง เพียง
แขนงเดียวจากแขนงวิชาตอไปนี้
  2.1 แขนงวิชาการผลิตพืช
บังคับเรียน                           27 หนวยกิต
5002110  สารควบคุมการเจริญเติบโต
   ของพืชและการประยุกตใช  3(2-2-5)
5004105  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  3(2-2-5)
5012101  ดินและปุย    3(2-2-5)
5022501  พืชไรเศรษฐกิจ 1   3(2-2-5)
5032201  หลักการผลิตผัก   3(2-2-5)
5032504  เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช  3(2-2-5)
5033401  หลักการไมผล   3(2-2-5)
5082103  ศัตรูพืชและเทคโนโลยี
   การปองกันกำจัด    3(2-2-5)
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5133101  หลักการสงเสริมการเกษตร  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา         21 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปน้ี
5002105  การเกษตรทฤษฎีใหม
   ตามแนวพระราชดำริ   3(2-2-5)
5002106  เกษตรธรรมชาติ   3(2-2-5)
5003108  การผลิตพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
   ของทองถิ่นภาคใต   3(2-2-5)
5003201  การเกษตรตามปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพียง   3(2-2-5)
5003303  การผลิตกลวยไม   3(2-2-5)
5004108  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ   3(2-2-5)
5004109  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   ผลิตผลสดพืชสวน   3(2-2-5)
5004905  การวางแผนการทดลอง  3(3-0-6)
5013203  ความอุดมสมบูรณของดิน
   และการจัดการ   3(2-2-5)
5013303  เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไรดิน 3(2-2-5)
5013402  การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช  3(2-2-5)
5013602  ปุยและเทคนิคการใชปุย  3(2-2-5)
5014603  ชีวภัณฑ    3(2-2-5)
5023201  การผลิตปาลมน้ำมัน   3(2-2-5)
5023501  พืชไรเศรษฐกิจ 2    3(2-2-5)
5023503  การผลิตยางพารา   3(2-2-5)
5032301  ไมดอกไมประดับ   3(2-2-5)
5033201  การผลิตผักเพื่อการคา  3(2-2-5)
5033205  การผลิตเห็ด   3(2-2-5)
5033504  การออกแบบและการจัดสวน  3(2-2-5)
5033505  เรือนเพาะชำและการจัดการ
   สถานเพาะชำ   3(2-2-5)
5034102  พืชทองถ่ินและการใชประโยชน   3(2-2-5)
5034103  พืชสมุนไพร เครื่องเทศและ
   พืชที่ใหน้ำมันหอมระเหยที่มี
   ศักยภาพทางเศรษฐกิจ  3(2-2-5)
5034201  การผลิตผักอินทรีย   3(2-2-5)
5034504  เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 3(2-2-5)
5082104  หลักการควบคุมศัตรูพืชแบบ
   ผสมผสาน    3(2-2-5)
5134101  การสงเสริมการเกษตรแบบ
   ผสมผสาน     3(3-0-6)

  2.2 แขนงวิชาการผลิตสัตว  
บังคับเรียน                  27 หนวยกิต
5043404  เทคโนโลยีอาหารสัตว   3(2-2-5)
5044402  การวิเคราะหอาหารสัตว  3(2-2-5)
5044507  เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว  3(2-2-5)
5044508  การผลิตและการจัดการ
   ฟารมสัตวปก   3(2-2-5)
5044511  การผลิตและการจัดการ
   ฟารมโคเนื้อ    3(2-2-5)
5044512  การผลิตและการจัดการฟารมโคนม 3(2-2-5)
5051202  กายวิภาคและสรีรวิทยา
   ของสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน   3(2-2-5)
5052102  สุขภาพสัตวและการสุขาภิบาลท่ัวไป 3(2-2-5)
*5044509 การผลิตและการจัดการฟารมสุกร  3(2-2-5)
*5044510 การผลิตและการจัดการฟารมแพะ  3(2-2-5)
หมายเหตุ * บังคับเรียน  1  รายวิชา
เลือกเรียนไมนอยกวา         21  หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปน้ี
5004905  การวางแผนการทดลอง  3(3-0-6)
5022601  พืชอาหารสัตว   3(2-2-5)
5042505  เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว  3(2-2-5)
5043103  การผลิตนกเขา   3(2-2-5)
5043104  การฟกไขและการจัดการโรงพัก  3(2-2-5)
5043105  การผลิตสัตวเลี้ยงสวยงาม  3(2-2-5)
5043501  การผสมเทียมปศุสัตว   3(2-2-5)
5043502  การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน  3(2-2-5)
5043503  การจัดการของเสียจากสัตว  3(3-0-6)
5043504  เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง  3(2-2-5)
5043507  โรงเรือนและอุปกรณ
   เพื่อการผลิตสัตว   3(2-2-5)
5043508  การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการผลิตสัตว  3(2-2-5)
5043509  มาตรฐานฟารมและ   
   ผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย  3(2-2-5)
5043511  ปศุสัตวและสิ่งแวดลอม  3(2-2-5)
5043512  การผลิตปศุสัตวอินทรีย  3(2-2-5)
5044404  เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ  3(2-2-5)
5044405  น้ำนมและผลิตภัณฑนม  3(2-2-5)
5044406  ไขและเนื้อไก   3(2-2-5)
5044407  ตลาดปศุสัตว   3(3-0-6)
5053104  ยาและการใชยาสัตว   3(2-2-5)
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5054503  พฤติกรรมของสัตว   3(2-2-5)
  2.3 แขนงวิชาการผลิตสัตวน้ำ
บังคับเรียน               27 หนวยกิต
5061103  มีนวิทยา    3(2-2-5)
5061105  สัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลัง  3(2-2-5)
5062108  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 1  3(2-2-5)
5062111  แพลงกตอนเพื่อการ
   เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ   3(2-2-5)
5062302  นิเวศในแหลงเลี้ยงสัตวน้ำและ
   การจัดการ    3(2-2-5)
5062303  คุณภาพน้ำสำหรับการ
   เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ   3(1-4-4)
5062401  โรคและปรสิตสัตวน้ำ   3(2-2-5)
5063202  โภชนาการสัตวน้ำ   3(2-2-5)
5063604  การแปรรูปสัตวน้ำ   3(2-2-5)
เลือกเรียนไมนอยกวา                              21  หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปน้ี
5004905  การวางแผนการทดลอง  3(3-0-6)
5063113  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  2    3(2-2-5)
5063114  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  3(2-2-5)
5063116  การเพาะเลี้ยงกุงกามกราม  3(2-2-5)
5063117  การเพาะเลี้ยงกุงทะเล  3(2-2-5)
5063120  พรรณไมน้ำสวยงาม   3(2-2-5)
5063502  การจัดการฟารมสัตวน้ำ  3(3-0-6)
5063504  การสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  3(3-0-6)
5063506  ระเบียบขอบังคับทางการ
   เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ   3(3-0-6)
5063605  หลักเทคโนโลยีทาง
   ผลิตภัณฑประมง   3(2-2-5)
5064125  การเล้ียงสัตวน้ำแบบผสมผสาน  3(2-2-5)
5064126  การเลี้ยงปูและหอย   3(2-2-5)
5064127  เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยง
   สัตวน้ำ    3(2-2-5)
5064128  กรณีศึกษาโครงการพระราชดำริ
   ที่เกี่ยวของทางการเพาะเลี้ยง
   สัตวน้ำ   3(2-2-5)
5064607  การใชประโยชนจากสิ่งเหลือใช
   ทางการเกษตรและการประมง 3(2-2-5)

 3) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ
  วิชาชีพ                             9 หนวยกิต
ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
บังคับเรียน                    1 หนวยกิต
5001807  การเตรียมทักษะพื้นฐานทาง
   เทคโนโลยีการเกษตร    1(45)
 เลือกเรียนฝกประสบการณวิชาชีพหรือ
 สหกิจศึกษา        8 หนวยกิต
ตามรายวิชาตอไปนี้
 เลือกฝกประสบการณวิชาชีพ
5002804  การเตรียมฝกประสบการณ
   วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร   2(90)
5002808  การฝกประสบการณ
   วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1      3(320)
5004804  การฝกประสบการณวิชาชีพ
   เทคโนโลยีการเกษตร  2           3(320)
 หรือเลือกสหกิจศึกษา
7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490  สหกิจศึกษา   6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชา ที่กำหนดใหเรียน
โดยไมนับหนวยกิตในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขา
วิชานี้

ขอกำหนดพิเศษสำหรับหลักสูตร
 1. สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป หลังการเรียนจบ 2
ภาคการศึกษาผูเรียนสามารถเปลี่ยนแขนงวิชาได 1 ครั้ง
โดยผานการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร และตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปด
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปที่ 2 อยางนอย 1 เดือน
 2. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สามารถเทียบโอนผลการเรียน
ไดดังนี้
 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเทียบโอนให 12 หนวยกิต
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาปฏิบัติการและ
ฝกประสบกาณวิชาชีพ เทียบโอนให 3 หนวยกิต
ผูเรียนตองเรียนเพิ่มอีก  6  หนวยกิต
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  ●●    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี 4 ประดับปริญญาตรี 4 ป
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ปริญญาตรี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.  ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตดานสาธารณสุข ใหมีทักษะการคิดและ
การทำงานอยางเปนระบบ ใชขอมูลเชิงประจักษเพื่อการ
ทำงานดวยแนวคิดสุขภาพองครวมและแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีสอดคลองกับสถานการณและบริบทของทองถ่ิน
สามารถสรางเครือขายความรวมมือระดับทองถิ่นและ
ระดับอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการดำรงชีวิตและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
สามารถพัฒนาวิชาชีพดานสาธารณสุขดวยกระบวนการ
วิจัยและกระบวนการจัดการความรู

2.  ความสำคัญของหลักสูตร
 เปนหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
เพราะจากขอมูลการพบปะติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี
สาธารณสุขและประชาชนในทองถ่ินตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ที่ผานมา
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ไดรับคำเรียกรองให พัฒนาหลักสูตรเปน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

3.  วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถ  ดังตอไปนี้
 (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ เปนผูนำดานสุขภาพของทองถิ่นและมี
วิถีชีวิตเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม เปนพลเมืองดีของชาติ
 (2) วิเคราะหสถานการณดานสุขภาพในชุมชน
ไดอยางเปนองครวม และใชขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิจัย
และผลการจัดการความรู เพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับบริบท
ของทองถิ่น

 (3) วางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขท่ัวไปและ
เฉพาะทางไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการประสานงาน 
การมีสวนรวมของชุมชน และเครือขาย ความรวมมือระดับ
ทองถิ่นและระดับอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
 (4) สามารถพัฒนาตนเองดานวิชาการอยางตอเน่ือง
และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนได

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 (1) เปนผูสำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทาแผนการเรียนวิทยาศาสตร หรือเปนผูสำเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
 (2) มีคุณสมบัติอื่นครบถวนขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549

โครงสรางหลักสูตร
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 ไมนอยกวา      126 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หนวยกิต
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12  หนวยกิต
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
  และสังคมศาสตร        9  หนวยกิต
 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     9  หนวยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา    90 หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา      82  หนวยกิต
  2.1.1 วิชาเนื้อหาบังคับ     66  หนวยกิต
  2.1.2 วิชาเนื้อหาเลือก       16   หนวยกิต
 2.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  8  หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา    6 หนวยกิต
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การจัดการเรียนการสอน  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต
 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร
  เรียนไมนอยกวา      12 หนวยกิต
บังคับเรียน              9 หนวยกิต
GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)
GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0305  ภาษาญ่ีปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  เรียนไมนอยกวา                           9   หนวยกิต
บังคับเรียน                          3  หนวยกิต
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)
GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6)
 3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา     9    หนวยกิต
บังคับเรียน                 3 หนวยกิต
GES0501  วิเคราะหการคิด  3(2-2-5)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)
GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)
GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   3(3-0-6)

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  3(3-0-6)
GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)
GES0801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     90 หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน          7 หนวยกิต
1553603  ภาษาอังกฤษสำหรับ
   งานสาธารณสุข    2(2-0-4)
4941101  ภาควิภาคศาสตรและ

   สรีรวิทยาของมนุษย   4(3-3-8)
4941102  ชีวเคมีสำหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)
 2.2 กลุมวิชาเนื้อหา                  75 หนวยกิต
  2.1.1 วิชาเนื้อหาบังคับ      59 หนวยกิต
4941103  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-2-5)
4941201  การบริบาลปฐมภูมิ   2(1-2-3)
4941301  โลกาภิวัตนกับสุขภาพ  2(2-0-4)
4941302  ประชากรกับงานอนามัย
   แมและเด็ก    2(2-0-4)
4941303  การสงเสริมคุณภาพ   3(3-0-6)
4941401  การจัดการสิ่งแวดลอม
   ทางสาธารณสุข   2(2-0-4)
4941501  การสาธารณสุข   2(2-0-4)
4941701  สารสนเทศทางสุขภาพ  3(2-3-6)
4941702  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ
   ในงานสาธารณสุข    3(2-2-5)
4942202  เภสัชสาธารณสุข   2(2-0-4)
4942304  โรค     3(3-0-6)
4942305  อาหารและโภชนาการใน
   งานสาธารณสุข   2(2-0-4)
4942502  เศรษฐศาสตรสาธารณสุข   2(2-0-4)
4942503  กฎหมายและจริยธรรมใน
   วิชาชีพสาธารณสุข   2(2-0-4)
4943104  วิทยาการระบาดและ
   การประยุกต   3(2-3-6)
4943311  ทันตสุขภาพ    2(2-0-4)
4943402  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(2-0-4)
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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  การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร  3(2-2-5)
4944312  โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน  2(2-0-4)
4944602  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  2(2-0-4)
4944801  ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข  2(0-4-2)
  2.1.2 วิชาเนื้อหาเลือก
    ใหเรียนไมนอยกวา   16 หนวยกิต
4943203  เวชศาสตรพื้นฟูใน

   งานสาธารณสุขชุมชน   2(1-2-3)
4943207  ทฤษฎีการแพทยแผนไทย  3(3-0-6)
4943306  การสงเสริมสุขภาพ
   เด็กกอนวัยเรียน   2(2-0-4)
4943307  การสงเสริมสุขภาพ
   ผูสูงอายุและผูพิการ   2(2-0-4)
4943308  อาหารเพื่อสุขภาพและ
   ผลิตภัณฑสุขภาพ   2(2-0-4)
4943309  การสุขาภิบาลอาหารและ
   การคุมครองผูบริโภค   2(2-0-4)
4943310  สุขภาพการเจริญพันธุ   2(2-0-4)
4943504  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
4943601  สังคมวิทยาการสาธารณสุข  2(2-0-4)
4944204  การใหคำปรึกษาทางสุขภาพ  2(2-0-4)
4944205  การใหคำปรึกษาดานอนามัย
   การเจริญพันธุ   2(2-0-4)
4944206  สุขภาพจิตชุมชน   2(2-0-4)
4944208  เภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย 3(2-3-6)
4944209  การนวดไทย   3(2-3-6)
4944210  พืชสมุนไพร    3(2-3-6)
4944313  การสัมมนาอนามัย
   การเจริญพันธุ   2(1-2-3)
4944804  การสัมมนาทางสาธารณสุข  2(1-2-3)

หมายเหตุ  ถาเลือกเรียนรายวิชาดานการแพทยแผนไทย
ตองเรียนไมนอยกวา 2 รายวิชา โดยบังคับใหเรียนรายวิชา

ทฤษฎีการแพทยแผนไทย และเลือกเรียนรายวิชา
เภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทยหรือการนวดไทย
หรือพืชสมุนไพรอยางนอย 1 รายวิชา

 2.2 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ     8   หนวยกิต
4944901  การเตรียมฝกประสบการณทาง
   สาธารณสุขศาสตร       2(90)
4944902  การฝกประสบการณทาง
   สาธารณสุขศาสตร     6(540)

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรโดยไมซ้ำกับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกำหนด
ใหเรียนที่ไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสำเร็จของ
หลักสูตรสาขาวิชานี้
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ●  ●  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส

ระดับปริญญาตรี 2 ป (ตอเนื่อง)ระดับปริญญาตรี 2 ป (ตอเนื่อง)

  ●  ●  เทคโนโลยีบัณฑิตเทคโนโลยีบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
  - วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  - วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
  - วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  - วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี 4 ประดับปริญญาตรี 4 ป

งขงขงขงขงขขงงขขงขงงขงขลาลาลาลาลาลลาลาาา  222222222222222222222222222222222222222222222221111111111111ขขขขขขขขลาลาลาาลลลลาาาา   2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 11111111111111111111111111111
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ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.  ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมโลจิสติกส ที่มีความรู
ความชำนาญทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งยังมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในสายวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม และส่ิงแวดลอม

2.  ความสำคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรน้ีมุงใหการศึกษาทางดานวิศวกรรมโลจิสติกส
เพื่อใหบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมวิชา
มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะห ทำงานและ
ออกแบบระบบตางๆ ทางดานวิศวกรรมโลจิสติกส
การขนสง กระจายสินคา การจัดการสินคาคงคลัง 
การวางแผนเพ่ือควบคุมการผลิต การจัดการหวงโซอุปทาน
และอื่นๆ มีความคิดสรางสรรคอยางมีระบบสามารถนำ
องคความรูไปประยุกตใชในการแกไขปญหารวมท้ัง
สามารถสรางงานพัฒนาและงานวิจัยที่สูงขึ้นซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ

3.  วัตถุประสงคของหลักสูตร
 3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
ใหมีความรูความสามารถดานจรรยาบรรณและคุณธรรม
 3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทักษะ
ดานวิศวกรรมโลจิสติกส และมีความเชี่ยวชาญอยาง
มืออาชีพ มีความรอบรูจริงปฏิบัติไดจริงและสามารถ
เรียนรู ด วยตัว เองไดอย างตอ เนื่ องภายใตสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสทางสังคมและเศรษฐกิจ
ปจจุบัน
 3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการคิดวิเคราะห
มีความคิดสรางสรรคมีวิสัยทัศนสามารถคิดเชิงกลยุทธ
และคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ

 3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร มีทักษะการทำงานเปนทีมมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ การทำงานไดอยางเหมาะสมมี
ทัศนะคติที่ดีในการทำงานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดเปนอยางดี
 3.5 เพื่อสงเสริมการพัฒนา การวิจัยดานวิศวกรรม
โลจิสติกสใหมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยีของประเทศ

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 (1) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) แผนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สายชางอุตสาหกรรมหรือบริหารธุรกิจทุกสาขาหรือ
 (2) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส เชน ชางอุตสาหกรรม
หรือบริหารธุรกิจ และ
 (3) มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามระเบียบขอบังคับ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.2549 และขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเงื่อนไข
ผูสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา สามารถเขาศึกษาตอได
โดยใหนำหนวยกิตระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา มาใชในการเทียบโอน
โดยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วาดวยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2553

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (ปริญญาตรี)

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
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โครงสรางหลักสูตร

 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลอง

กับที่กำหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ ดังน้ี

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     137 หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30 หนวยกิต

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

  และสังคมศาสตร                 9  หนวยกิต

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        9  หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    101 หนวยกิต

 ก. กลุมวิชาแกนพื้นฐาน

  ทางวิศวกรรม      38 หนวยกิต

 ข. กลุมวิชาเฉพาะดาน     63 หนวยกิต

  - วิชาเอกบังคับ     40 หนวยกิต

  - วิชาเอกเลือก       15  หนวยกิต

  - วิชาฝกประสบการณ

   วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา    8  หนวยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต

 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร

  เรียนไมนอยกวา      12 หนวยกิต

บังคับเรียน               9 หนวยกิต

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6)

เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  เรียนไมนอยกวา                      9   หนวยกิต

บังคับเรียน                        3  หนวยกิต

GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6)

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)

GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6)

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  3(3-0-6)

GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  3(3-0-6)

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  3(3-0-6)

GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6)

 3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

  และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา     9    หนวยกิต

บังคับเรียน               3 หนวยกิต

GES0501  วิเคราะหการคิด   3(2-2-5)

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   3(3-0-6)

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  3(3-0-6)

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)

GES0801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)

2.  หมวดวิชาเฉพาะ

 เรียนไมนอยกวา     101  หนวยกิต 

 ก. กลุมวิชาแกนพื้นฐาน

  ทางวิศวกรรม        38  หนวยกิต

4131005  ฟสิกสพื้นฐาน   3(3-0-6)

4131006  ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน  1(0-3-2)

4211105  เคมีพื้นฐาน    3(3-0-6)
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4211106  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-2)

6001102  วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6)

6001104  เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-2-5)

6001105  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1  3(3-0-6)

6001106  กรรมวิธีการผลิต   3(1-6-5)

6001107  คณิตศาสตรวิศวกรรม 2  3(3-0-6)

6002101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

6002103  กลศาสตรวิศวกรรม   3(3-0-6)

6002105  อุณหพลศาสตร   3(3-0-6)

6002106  หลักมูลวิศวกรรมไฟฟา  3(2-2-5)

6002107  สถิติวิศวกรรม  1   3(3-0-6)

 ข. กลุมวิชาเฉพาะดาน  

  เรียนไมนอยกวา        63  หนวยกิต

  วิชาเอกบังคับ      40 หนวยกิต

6013101  การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(2-2-5)

6013102  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6)

6013106  การควบคุมคุณภาพ   3(3-0-6)

6014209  การวิจัยดำเนินงาน   3(3-0-6)

6022101  การจัดการทางดานโลจิสติกส

   และหวงโซอุปทาน   3(3-0-6)

6022102  การศึกษาการทำงานในงาน

   อุตสาหกรรม   3(3-0-6)

6023101  การจัดการสินคาคงคลัง

   และคลังสินคา   3(3-0-6)

6023102  การออกแบบระบบขนถายวัสดุ  3(2-2-5)

6023103  วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6)

6023104  สัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกส*** 1(1-0-2)

6023105  การขนสงและการกระจายสินคา 3(3-0-6)

6023106  โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส*** 3(1-6-5)

6024101  การออกแบบผังโรงงาน

   อุตสาหกรรม   3(2-2-5)

6024102  ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 3(3-0-6)

 

วิชาเอกเลือกใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้

 ไมนอยกวา      15 หนวยกิต

3541101  หลักการตลาด   3(3-0-6)

6022201  ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส 3(2-2-5)

6023201  สถิติวิศวกรรม 2   3(3-0-6)

6023202  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  3(3-0-6)

6023203  การออกแบบและวางแผน

   การปฏิบัติการคลังสินคา  3(2-2-5)

6023204  ระบบบรรจุภัณฑ   3(3-0-6)

6023205  การออกแบบการทดลอง

   เชิงวิศวกรรม   3(2-2-5)

6023206  การจัดการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

6023207  คอมพิวเตอรในงานวิศวกรรม

   โลจิสติกส    3(2-2-5)

6024201  การบริหารการจัดซื้อ   3(3-0-6)

6024202  กฎหมายเก่ียวกับการประกันภัย

   ของการขนสง   3(3-0-6)

6024203  การคาระหวางประเทศและ

   เขตชายแดน   3(3-0-6)

6024204  โลจิสติกสและพาณิชย

   อิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5)

6024205  การจัดการตนทุนเพื่อ

   โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน  3(3-0-6)

6024206  การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส

   และหวงโซอุปทาน   3(2-2-5)

6024207  การจัดการอุตสาหกรรมและ

   ทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6)

6024208  มนุษยสัมพันธใน

   งานอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
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  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือ

สหกิจศึกษาใหเลือกเรียนเพียงกลุมวิชาเดียว

 เรียนไมนอยกวา                8 หนวยกิต

 ก. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

6023301  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

   ทางวิศวกรรมโลจิสติกส*     2(90)

6024301  การฝกประสบการณวิชาชีพ

   ทางวิศวกรรมโลจิสติกส**   6(540)

 ข. กลุมวิชาสหกิจศึกษา

7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา* 2(90)

7000490  สหกิจศึกษา**   6(640)

หมายเหตุ

 * เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง

 ** เลือกเรียนวิชาที่สอดคลองกับวิชาที่เลือก

 *** เรียนเฉพาะนักศึกษาที่เรียนวิชา  6023301    

  และ  6024301

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปน

รายวิชาที่กำหนดใหเรียนที่ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

การสำเร็จของหลักสูตร
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วิชาเอก
 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานวิชาการ
และวิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตามความตองการของทองถิ่นและสังคม

2. ความสำคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรนี้ มุ ง เนนการผลิตบัณฑิตที่ มี ความรู
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ผูเรียนจะตอง
ศึกษา ปฏิบัติ งานดานอุตสาหกรรม และสามารถนำไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
 3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู สามารถประกอบ
อาชีพ โดยนำหลักวิชาการทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถปฏิบัติงานดาน
อุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการที่เหมาะสม มาใชใหเกิด
ประโยชนในงานอุตสาหกรรม
 3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูนำ สามารถ
วางแผน ประสานงาน และสรางหลักมนุษยสัมพันธกับ
บุคคลภายในและภายนอกองคกรเปนอยางดี
 3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม
ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติวิชาชีพและสังคม

คุณสมบัติผูเขาศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาเอกดังนี้
  - วิชา เอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
รับนักศึกษาทางดานอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟา
การติดตั้งไฟฟา เครื่องกลไฟฟา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส
เทคนิคคอมพิวเตอร หรือสาขาที่เก่ียวของ
  - วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา
 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศนียบัตร
หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

โครงสรางหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ตอเนื่อง) ประกอบดวย หมวดวิชา 3 หมวดวิชา คือ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี แตละหมวดวิชากำหนดสัดสวนหนวยกิตขั้นต่ำ
ของหมวดวิชา ดังนี้

จำนวนหนวยกิตรวม รวมตลอดหลักสูตร
 ไมนอยกวา          92 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หนวยกิต
  -  บังคับ         6 หนวยกิต
  -   เลือก          3 หนวยกิต
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
  สังคมศาสตร         12  หนวยกิต
   -  บังคับ                             3  หนวยกิต
   -  เลือก                9 หนวยกิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี     9 หนวยกิต
   -  บังคับ       3 หนวยกิต
   -  เลือก       6 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา     56 หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาบังคับรวม    26 หนวยกิต
  2.1.1 กลุมวิชาแกนเฉพาะ     18  หนวยกิต
  2.1.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและ
     ฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต
 2.2 กลุมวิชาเอก  ไมนอยกวา       30  หนวยกิต
   -  รายวิชาบังคับวิชาเอก    18 หนวยกิต
   -  รายวิชาเลือกวิชาเอก    12 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต
 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร
  เรียนไมนอยกวา      12 หนวยกิต
บังคับเรียน               9 หนวยกิต
GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)
GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0304  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  เรียนไมนอยกวา                                9   หนวยกิต
บังคับเรียน                          3  หนวยกิต
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)
GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  3(3-0-6)
GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6)
 3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา     9    หนวยกิต
บังคับเรียน               3 หนวยกิต
GES0501  วิเคราะหการคิด   3(2-2-5)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)
GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)
GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   3(3-0-6)
GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  3(3-0-6)
GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)
GES0801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)

 2. หมวดวิชาเฉพาะ
  เรียนไมนอยกวา       56  หนวยกิต
  2.1 กลุมวิชาบังคับรวม เรียน 26  หนวยกิต
จากกลุมวิชาตอไปนี้
   2.1.1 กลุมวิชาแกนเฉพาะ
           เรียน                       18   หนวยกิต
จากวิชาตอไปนี้
6501205  การเขียนแบบวิศวกรรม  3(1-4-4)
6501307  คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6502212  วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6)
6502213  วัสดุอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
6503340  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ในงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5)
6503447  การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี 3(2-2-5)
   2.1.2  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝก
        ประสบการณวิชาชีพ   8  หนวยกิต
ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้
กลุม 1 กลุมวิชาโครงงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ
6504574  โครงงานพิเศษเทคโนโลยี
   อุตสาหกรรม   3(2-2-5)
6504575  การเตรียมฝกประสบการณ
   วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2(1-2-3)



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    229

6504576  การฝกประสบการณวิชาชีพ
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(270)
กลุม  2  กลุมวิชาสหกิจศึกษา
7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  2(90)
7000490  สหกิจศึกษา   6(640)

  2.2  กลุมวิชาเอก
   เลือกเรียนเพียงหนึ่งกลุมวิชาเอก
   ไมนอยกวา                          30  หนวยกิต
   จากวิชาเอกตอไปนี้
วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
รายวิชาบังคับวิชาเอก             18 หนวยกิต
6502108  วงจรดิจิตอลและลอจิก  3(2-2-5)
6502110  การออกแบบระบบไฟฟา  3(3-0-6)
6502422  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
6503125  วิเคราะหวงจรไฟฟา   3(3-0-6)
6503129  การวัดและการควบคุมทาง
   อุตสาหกรรม   3(2-2-5)
6503373  สัมมนาในงานเทคโนโลยี
   อุตสาหกรรม   3(2-2-5)
รายวิชาเลือกวิชาเอก         12 หนวยกิต
6502109  เครื่องจักรกลไฟฟา   3(2-2-5)
6502319  โปรแกรมสำเร็จรูป   3(2-2-5)
6503126  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
   อุตสาหกรรม   3(2-2-5)
6503127  เซนเซอรและทรานสดิวเซอร  3(2-2-5)
6503130  ระบบพีเเอลซีในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6503131  นิวแมติกสและไฮดรอลิกส  3(2-2-5)
6503339  การเขียนโปรแกรมเบื้องตน  3(2-2-5)
6503341  ระบบส่ือสารขอมูลและ
   เครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5)
6504159  ไมโครโปรเซสเซอรและ
   ไมโครคอนโทรลเลอร   3(2-2-5)
6504160  การอนุรักษพลังงานและ
   พัฒนาพลังงานทดแทน  3(2-2-5)

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
รายวชิาบังคับวิชาเอก           18 หนวยกิต
6502214  การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6502218  การบริหารคุณภาพใน
   งานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
6502422  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
6502423  การจัดการอุตสาหกรรม  3(2-2-5)
6503373  สัมมนาในงานเทคโนโลยี
   อุตสาหกรรม   3(2-2-5)
6503451  สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม  3(2-2-5)
รายวิชาเลือกวิชาเอก                 12 หนวยกิต
6502215  กระบวนการผลิต   3(3-0-6)
6502319  โปรแกรมสำเร็จรูป   3(2-2-5)
6503235  การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(2-2-5)
6503237  การออกแบบและวางผังโรงงาน  3(2-2-5)
6503449  การจัดการทรัพยากรมนุษย
   ในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
6503450  การจัดการสิ่งแวดลอม
   ทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
6503452  การวิจัยดำเนินงานเบื้องตน  3(2-2-5)
6503455  การจัดการบำรุงรักษา  3(2-2-5)
6504466  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3-0-6)
6504467  เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
 ใหเรียน ไมนอยกวา                    6   หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต

รวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.  ปรัชญาของหลักสูตร
 วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิตเปน
สาขาวิชาที่มุงจัดการศึกษาใหบัณฑิตเปนผูมีความรู
ความสามารถมีทักษะปฏิบัติ นำไปสูการเพิ่มผลผลิต
มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลควบคูคุณธรรมจริยธรรม
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

2.  ความสำคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิตได
ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
ในการเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินงานในดานพัฒนากำลัง
คนใหมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
เพ่ือใหเพียงพอตอการรองรับการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคตนอกจากในการพัฒนากำลังคนแลว ไดมีการ
พัฒนาในดานตางๆ ท่ีพึงมีตอประเทศชาติและทองถ่ิน

3.  วัตถุประสงคของหลักสูตร
 3.1 ผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมการจัดการและ
ระบบการผลิตที่มีความรู ความเขาใจมี ทักษะทัศนคติ
ท่ีดีในการประกอบอาชีพ
 3.2 ผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมการจัดการและ
ระบบการผลิต   ที่ทีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
สามารถคิดและวิเคราะหปญหาอยางมีระบบสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ ไดสอดคลองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีคุณธรรม และจริยธรรม
 3.3 ผลิตบัณฑิตที่ มี ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะทางภาษาและใชเทคโนโลยี
อยางเหมาะสมเพื่อชวยในการทำงาน
 3.4 ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปน

ผูนำสามารถพึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของผูอื่น สามารถ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองตอสภาพแวดลอมที่มีการ
เปล่ียนแปลง

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 1) เปนผูสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนท่ีเนนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หรือเทียบเทา หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือ
 2) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายชางอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือ
อนุปริญญาสายชางอุตสาหกรรมทุกสาขาใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีการ
เทียบโอนหรือ
 3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงสรางหลักสูตร
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 ไมนอยกวา                      138 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30 หนวยกิต
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หนวยกิต
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและ            
  สังคมศาสตร                                              9   หนวยกิต
 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        9  หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ              104 หนวยกิต

 2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

  และคณิตศาสตร       11 หนวยกิต

 2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     28 หนวยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 
(ปริญญาตรี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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 2.3 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม    54 หนวยกิต
 2.4 วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม    9  หนวยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต
 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร
  เรียนไมนอยกวา      12 หนวยกิต
บังคับเรียน               9 หนวยกิต
GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)
GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  เรียนไมนอยกวา                               9   หนวยกิต
บังคับเรียน                          3  หนวยกิต
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)
GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  3(3-0-6)
GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6)
 3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา     9    หนวยกิต
บังคับเรียน               3 หนวยกิต
GES0501  วิเคราะหการคิด   3(2-2-5)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)
GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   3(3-0-6)
GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  3(3-0-6)
GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)
GES0801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะดาน       104 หนวยกิต
 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร
  และคณิตศาสตร     11 หนวยกิต
4131005  ฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6)
4131006  ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1(0-3-2)
4211105  เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
4211106  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2)
4571201  คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6)
 2.2  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   28 หนวยกิต
6001101  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
6001102  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
6001103  พื้นฐานกระบวนการผลิต 3(1-6-5)
6001104  แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1  2(2-0-4)
6001105  แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2  2(2-0-4)
6001206  สถิติวิศวกรรม 1  2(2-0-4)
6001207  สถิติวิศวกรรม 2  2(2-0-4)
6001208  กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6)
6001209  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
6001210  หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 2(1-3-4)
6001211  อุณหพลศาสตร 3(3-0-6)
 2.3 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม    54 หนวยกิต
6011201  แนะนำวิศวกรรมศาสตร 1(0-2-1)
6011202  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6)
6011203  กระบวนการผลิต 2(1-3-4)
6011204  มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6011205  การศึกษาการทำงานในงาน
   อุตสาหกรรม    3(2-2-5)
6011206  เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2(1-3-4)
6011307  การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
6011308  การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5)
6011309  การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6011310  การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
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6011311  การยศาสตร 3(2-2-5)
6011312  การวิจัยดำเนินงาน 3(3-0-6)
6011313  การออกแบบและวางผังโรงงาน
   อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6011314  การวิเคราะหและการออกแบบ
   การทดลองทางวิศวกรรม 3(2-2-5)
6011415  อาชีวอนามัยและการจัดการ
   ความปลอดภัย 3(3-0-6)
6011406  กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6011417  ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม 2(2-0-4)
 เลือกเรียนจำนวน               8 หนวยกิต
จากกลุมใดกลุมหนึ่งดังตอไปนี้
 1) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรม
  การจัดการและระบบการผลิต
6011318  สัมมนาทางวิศวกรรมการจัดการและ
   ระบบการผลิต 1(0-3-2)
6011419  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรม
   การจัดการและระบบการผลิต 1(0-3-2)
6011420  โครงงานวิศวกรรมการจัดการ
   และระบบการผลิต 3(1-6-5)
6011421  ฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรม
   การจัดการและระบบการผลิต 3(450)
 2) กลุมฝกสหกิจศึกษา
7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490  สหกิจศึกษา 6(640)
 2.4 วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม   9 หนวยกิต
 เลือกเรียนไมนอยกวา                 9 หนวยกิต
 ในกลุมวิชาเดียวกันจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง
ดังตอไปน้ี
 1) กลุมวิชาดานบริหารงานอุตสาหกรรม
6023101  ระบบคุณภาพและมาตฐาน
   อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6023102  การวิเคราะหและควบคมุตนทุน
   ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6023103  การจำลองแบบปญหาดวย
   คอมพิวเตอร 3(3-0-6)
6024104  วิศวกรรมคุณคา 3(2-2-5)

6024105  การจัดการโลจิสติกสและหวงโซ
   อุปทาน 3(3-0-6)
 2) กลุมวิชาดานระบบการผลิต
6023201  วิศวกรรมการเชื่อม 3(2-2-5)
6023202  การทดสอบวัสดุ 3(2-2-5)
6023203  วิศวกรรมการซอมบำรุง 3(2-2-5)
6024204  วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3(2-2-5)
6024205  ระบบการผลิตขั้นสูง 3(2-2-5)
 3) กลุมวิชาดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
6023301  การจัดการของเสียโรงงาน
   อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6023302  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
   และความเสี่ยง 3(3-0-6)
6023303  ทรัพยากรทดแทนและพลังงาน
   ทดแทน 3(3-0-6)
6024304  การปองกันมลพิษและการหมุนเวียน
   ของเสียกลับมาใชใหม 3(3-0-6)
6024305  การอนุรักษพลังงานและการจัดการ 3(3-0-6)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรท่ีเปดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปน
รายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตในเกณฑ
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

  ●  ●  บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

  ●  ●  บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ

  ●  ●  บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

  ●  ●  บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว

 ●●  บัญชีบัณฑิตบัญชีบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี 4 ประดับปริญญาตรี 4 ป
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ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
 เกงคิด  เกงคน  พัฒนาคน  พัฒนาทองถิ่น

2. ความสำคัญของหลักสูตร
 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย ตลอดจนเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 เพ่ือใหบัณฑิตสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะกับสังคมและทองถ่ิน
 3.2 เพื่อใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีครรลอง
ชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคมและเปนพลเมืองดีของชาติ
 3.3 เพ่ือใหบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองดานวิชาการ
ในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
 4. ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลากำหนด

โครงสรางหลักสูตร
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 ไมนอยกวา     128 หนวยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12    หนวยกิต
     1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
  และสังคมศาสตร             9  หนวยกิต
 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     9  หนวยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา         92  หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาแกน                          24   หนวยกิต  

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน             60   หนวยกิต 
  - วิชาบังคับ                 48  หนวยกิต
  - วิชาเลือกไมนอยกวา     12 หนวยกิต
  - กลุมวิชาปฏิบัติการ          8  หนวยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6  หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หนวยกิต
 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร
  เรียนไมนอยกวา      12 หนวยกิต
บังคับเรียน                    9  หนวยกิต
GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)
GEL0202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  เรียนไมนอยกวา                             9   หนวยกิต

บังคับเรียน               3 หนวยกิต

GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา   3(3-0-6)

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)

GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6)

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0-6)

GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)

GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  3(3-0-6)

GEH0407 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง  3(3-0-6)

GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6)

 3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

  และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา     9    หนวยกิต

บังคับเรียน              3 หนวยกิต

GES0501  วิเคราะหการคิด   3(2-2-5)

เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   3(3-0-6)

GES0701  อาหารและโภชนาการเบ้ืองตน  3(3-0-6)

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)

GES0801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา           92  หนวยกิต  

      2.1 กลุมวิชาแกน                       24  หนวยกิต

3502204  ธุรกิจและสภาพแวดลอม

   ทางกฎหมาย      3(3-0-6)

3541101  หลักการตลาด    3(3-0-6) 

3561207  องคการและการจัดการ 3(3-0-6)    

3563121  การบริหารการผลิตและ

   การดำเนินงาน 3(3-0-6)

3591111  เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ    3(3-0-6) 

3592302  สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(2-2-5)

3641102  การบัญชีขั้นตน    3(2-2-5)

3642701  การเงินธุรกิจ     3(2-2-5)

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน         60 หนวยกิต

วิชาบังคับ เรียน 48 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้

3501203  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1    3(3-0-6)

3502203  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    3(3-0-6)

3562104  การจัดการธุรกิจ

   ดานคอมพิวเตอร   3(2-2-5)

3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 

3601101  การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)

3602202  การสรรหาและคัดเลือก

   ทรัพยากรมนุษย    3(3-0-6) 

3602203  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6)

3603204  การบริหารคาตอบแทน   3(3-0-6)   

3602204  การวางแผนทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6)   

3603103  จริยธรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)

3603206  ระบบสารสนเทศเพื่อ

   การบริหารทรัพยากรมนุษย   3(2-2-5) 

3603207  ระบบการจัดการการประเมิน

   ผลการปฏิบัติงาน     3(3-0-6)   

3603210  แรงงานสัมพันธและ

   กฎหมายแรงงาน    3(3-0-6)

3603209  พฤติกรรมองคการเพื่อ

   การบริหารทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6)  

3604403  การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5) 

3604404  สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5)
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วิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา    12 หนวยกิต

จากรายวิชาตอไปน้ี

3502205  การเงินและการธนาคาร    3(3-0-6)

3602301  มนุษยสัมพันธในองคการ  3(3-0-6)

3602302  จิตวิทยาองคการ   3(3-0-6)

3602303  เทคนิคการฝกอบรมและ

   การประชุม 3(3-0-6)

3603305  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6)

3603308  การวางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพ 3(3-0-6)

3603309  การเจรจาตอรองและ

   การจัดการความขัดแยง 3(3-0-6)

3603310  เทคนิคการใหคำปรึกษา 3(3-0-6)

3603311  การวิเคราะหแรงงาน 3(3-0-6)

3603312  ภาวะผูนำ  3(3-0-6)

3603313  ศิลปะการพูด 3(2-2-5)

3603314  การสรางทีมงาน 3(3-0-6)

3603315  การพัฒนาองคการ 3(3-0-6)

3633604  การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)

3634310  การคาอาเซียน  3(3-0-6)

3642802  ภาษีอากร 3(2-2-5)

3643701  การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(2-2-5)

 2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการ ใหเลือกเรียนในกลุม 

วิชาตอไปน้ีเพียง 1 กลุม             8 หนวยกิต

 กลุมที่ 1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ  

                8 หนวยกิต

3503821  การเตรียมฝกประสบการณ

   วิชาชีพบริหารธุรกิจ   2(90)

3504821  การฝกประสบการณวิชาชีพ

   บริหารธุรกิจ   6(540) 

 กลุมที่ 2 กลุมสหกิจศึกษา         8 หนวยกิต

7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  2(90)

7000490  สหกิจศึกษา     6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา    6 หนวยกิต

    ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว

และตองไม เปนรายวิชา ท่ีกำหนดให เรียนที่ ไมนับ

หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
 1.  ปรัชญาของหลักสูตร 
รอบรูวิชาการทองเที่ยว เชี่ยวชาญวิชาชีพบริการ มุงมั่น
พัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น

 2. ความสําคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทองเที่ยว เปนหลักสูตรที่มุงสรางบุคลากรที่มีความรอบรู
ในวชิาการดานการทองเทีย่ว และมทีกัษะในการประกอบ
วิชาชีพดานบริหารธุรกิจการทองเที่ยว ที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานยุคอาเซียน รวมท้ังเปน
ผูที่มุงสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน

 3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ทองเที่ยวที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) เพ่ือผลติบณัฑติทีม่คีวามรูทางวชิาการ และทกัษะ

วิชาชีพท างดานการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานทองถ่ินในยุคประชาคมอาเซียน
 2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกตใชงานดานการจัดการ
ทองเที่ยว 
 3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
มีทักษะการทํางานเปนทีม เปนผูมีจิตบริการ และมีความ
รับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรู
ศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ ดวยตนเอง

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สาํเรจ็การศกึษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามขอบังคับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วาดวยการจดัการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ.2558
 2. มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
 3. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
 4. ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลากําหนด

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร
 ไมนอยกวา   135 หนวยกิต
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
   - บังคับเรียน 9 หนวยกิต
   - เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
  1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
   ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
   - บังคับเรียน 3 หนวยกิต
   - เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
  1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร

   และเทคโนโลยี  ไมนอยกวา  9 หนวยกิต
   - บังคับเรียน 3 หนวยกิต
   - เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
  2.1  กลุมวิชาแกน 30 หนวยกิต
  2.2  กลุมวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 61 หนวยกติ
   2.2.1  วิชาเฉพาะบังคับ
    ไมนอยกวา 31 หนวยกิต
   2.2.2  วิชาเฉพาะเลือก 
    ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
    -  ความสนใจเฉพาะ
     ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
    -  ภาษาตางประเทศ 
     ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
  2.3 กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณ
   วิชาชีพไมนอยกวา 8 หนวยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
  1.1  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
   เรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
บังคับเรียน 9 หนวยกิตจากวิชาตอไปนี้
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกติ จากวิชาตอไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   เรียนไมนอยกวา  9 หนวยกิต
บังคับเรียน 3 หนวยกิตจากวิชาตอไปนี้
GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน  3(3-0-6)

  1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
   และเทคโนโลยี เรยีนไมนอยกวา 9 หนวยกติ
บังคับเรียน     3 หนวยกิต
GES0501 วิเคราะหการคิด 3(2-2-5)
เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต  3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)
GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

 2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 99 หนวยกิต
  2.1 กลุมวิชาแกน 30 หนวยกิต
3502206 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
3561207 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
3562104 การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
3563121 การบริหารการผลิตและ
   การดําเนินงาน 3(3-0-6)
3591111 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6)
3592302 สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(2-2-5)
3601101 การบรหิารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
3641102 การบัญชีขั้นตน  3(2-2-5)
3642701 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)
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  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
   ไมนอยกวา 61 หนวยกิต
   2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
    ไมนอยกวา 31 หนวยกิต
3621101 การทองเที่ยวเบื้องตน 3(3-0-6)
3621102 พฤติกรรมนักทองเที่ยว  3(3-0-6)
3622103 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(2-2-5)
3622104 การจัดการทองเที่ยวลุมนํ้า
   ทะเลสาบสงขลาอยางย่ังยืน  3(2-2-5)
3623105 งานมัคคุเทศก 3(2-2-5)
3623106 วิธีวิจัยดานการทองเที่ยว 2(1-2-3)
3623107 ปญหาพิเศษดานการจัดการ
   ทองเที่ยวทองถิ่น  2(1-2-3)
3623108 การวางแผนและพัฒนา
   การทองเที่ยว  3(3-0-6)
3623109 การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อ
   การทองเที่ยว  3(3-0-6)
3624110 จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ
   การทองเที่ยว 3(3-0-6)
3624111 สัมมนาทางธุรกิจการทองเที่ยว  3(2-2-5)

   2.2.2  วิชาเฉพาะเลือก
    ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
    -  ความสนใจเฉพาะ 
     ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
3623112 การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
   การทองเที่ยว 3(3-0-6)
3623113 การจัดการรายการนําเที่ยว 3(2-2-5)
3623114 โลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6)
3623115 ธุรกิจการบิน  3(2-2-5)
3623116 การทองเที่ยวทางนํ้า  3(2-2-5)
3623117 การเดินปาและการทองเที่ยว
   แบบผจญภัย   3(2-2-5)
3623118 การจัดการทองเที่ยวฮาลาล  3(2-2-5)
3623119 การจัดการทองเที่ยวชายแดนใต  3(2-2-5)

3623120 การจัดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  3(2-2-5)
3621201 การจัดการการตอนรับ
   ในธุรกิจบริการ  3(2-2-5)
3623202 ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 3(2-2-5)
3623203 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5)
3623204 การพัฒนาบุคลิกภาพใน
   ธุรกิจบริการ  3(2-2-5)
3623301 การจัดประชุมสัมมนาและ
   การจัดนิทรรศการ  3(2-2-5)

- ภาษาตางประเทศ  
     ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
3622401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 3(2-2-5)
3622402  ภาษาอังกฤษเพ่ือผูประกอบการ
   ดานการทองเท่ียว  3(2-2-5)
3623403 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ
   สวนหนา   3(2-2-5)
3623404 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ
   อาหารและเคร่ืองดื่ม  3(2-2-5)
3624405 ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียว 3(2-2-5)
3624406 ภาษามาเลยเพื่อการทองเท่ียว 3(2-2-5)
3624407 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5)

  2.3  กลุมปฏิบตักิารและฝกประสบการณวชิาชีพ 
   ไมนอยกวา  8 หนวยกิต
เลือกจากกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้
   2.3.1  กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
3624501 การเตรียมฝกประสบการณ
   วิชาชีพเพื่อการทองเท่ียว 2(90)
3624502 การฝกประสบการณวิชาชีพ
   เพื่อการทองเท่ียว  6(640)

   2.3.2 กลุมสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  2(90)
7000490 สหกิจศึกษา  6(640)
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  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา โดยไมซํา้กบัรายวชิาทีเ่คยเรียนมาแลว และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิต
รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
 มีทักษะการจัดการ บูรณาการอยางสรางสรรค 

ซื่อสัตยมีคุณธรรม นำมาพัฒนาทองถิ่นและสังคม

2. ความสำคัญของหลักสูตร
 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชา
การจัดการ ตลอดจนเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร  เพื่อใหนักศึกษา 
 3.1 มีความรู ทักษะ ทางดานการบริหารธุรกิจ และ 
สามารถนำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี
 3.2 มีความคิดสรางสรรค มีนิสัยใฝรู  และมี
วิจารณญาณในการตัดสินใจแกปญหา และปรับตัวให
สอดคลองกับสิ่งแวดลอม กาวทันตอเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไปได 
 3.3 มีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมเห็นแกประโยชน

สวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มีครรลองชีวิตเปนแบบ
อยางที่ดีแกสังคม และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ
 3.4 มีความมุงที่จะพัฒนาใหเกิดความกาวหนา

ในอาชีพ

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือมีคุณสมบัติอื่น 
ครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 
และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.2549
  

 2. มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กำหนด
 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ให
การรับรอง
 4. ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลากำหนด

โครงสรางหลักสูตร
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 ไมนอยกวา          128  หนวยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               30  หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
  และสังคมศาสตร       9 หนวยกิต
 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     9  หนวยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา        92  หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน         24 หนวยกิต
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน      60 หนวยกิต
 2.3 วิชาบังคับ            48 หนวยกิต
 2.4 วิชาเลือก ไมนอยกวา    12 หนวยกิต
 2.5 กลุมวิชาปฏิบัติการ         8  หนวยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ปริญญาตรี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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การจัดการเรียนการสอน  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต
 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร
  เรียนไมนอยกวา      12 หนวยกิต
บังคับเรียน              9 หนวยกิต
GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)
GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ
   การส่ือสาร    3(3-0-6)
GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
  เรียนไมนอยกวา                         9   หนวยกิต
บังคับเรียน                      3  หนวยกิต
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)
GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  3(3-0-6)
GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6)
 3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา     9   หนวยกิต
บังคับเรียน                     3  หนวยกิต
GES0501  วิเคราะหการคิด   3(2-2-5)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GES1502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)
GES1503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)
GES1601  เกษตรเพื่อชีวิต   3(3-0-6)

GES1701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  3(3-0-6)
GES1702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES1801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา          92  หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน             24  หนวยกิต
3502204  ธุรกิจและสภาพแวดลอม
   ทางกฎหมาย 3(3-0-6)
3541101  หลักการตลาด 3(3-0-6)
3561207  องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
3563121  การบริหารการผลิตและ
   การดำเนินงาน 3(3-0-6)
3591111  เศรษฐศาตรเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6)
3592302  สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(2-2-5)

3641102  การบัญชีขั้นตน  3(2-2-5)
3642701  การเงินธุรกิจ    3(2-2-5)
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน            60 หนวยกิต
วิชาบังคับ เรียน 48  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
3501203  ภาษาอังกฤษธุรกิจ1   3(3-0-6)
3502203  ภาษาอังกฤษธุรกิจ2  3(3-0-6)
3503901  การวิจัยทางธุรกิจ    3(2-2-5)
3562104  การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
3562136  ภาวะผูนำและพฤติกรรมองคการ 3(2-2-5) 
3562304  การวางแผนและ
   การบริหารโครงการ    3(3-0-6) 
3563109  การจัดการคุณภาพ    3(3-0-6)
3563110  การเปนผูประกอบการ  3(3-0-6) 
3563117  การจัดการสมัยใหม 3(3-0-6)
3563119  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)
3563204  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
3563407  การวิเคราะหและประเมินโครงการ 3(3-0-6)
3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 
3564912  การสัมมนาทางการจัดการ  3(2-2-5)
3601101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
3643701  การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(2-2-5)
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วิชาเลือก เลือกเรียน ไมนอยกวา     12 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปน้ี
3502205  การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6)
3562132  การจัดการสำนักงาน 3(2-2-5)
3562134  การประยุกตใชเทคโนโลยี
   สำหรับการจัดการ 3(3-0-6)
3562135  กลยุทธการประกอบธุรกิจ
   แฟรนไชส     3(3-0-6) 
3562309  การวางแผนและการควบคุม
   การผลิต 3(3-0-6)
3563111  การจัดการธุรกิจขนาดกลาง
   และขนาดเล็ก  3(3-0-6)

3563122  การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 3(2-2-5)
3563123  การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6)
3563124  การจัดการโลจิสติกส    3(3-0-6)
3563125  การจัดการหวงโซคุณคา 3(3-0-6)
3564913  ธุรกิจจำลอง    3(2-2-5)
3603103  จริยธรรมทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
3633604  การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
3634310  การคาอาเซียน    3(3-0-6) 
3642802  ภาษีอากร      3(2-2-5) 
 (2.3) กลุมวิชาปฏิบัติการ
ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาตอไปน้ีเพียง 1 กลุม   8   หนวยกิต 
 กลุมที่ 1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ  8  หนวยกิต
3503821  การเตรียมฝกประสบการณ
   วิชาชีพบริหารธุรกิจ     2(90)
3504821  การฝกประสบการณวิชาชีพ
   บริหารธุรกิจ    6(540) 
 กลุมที่ 2 กลุมสหกิจศึกษา           8  หนวยกิต
7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490  สหกิจศึกษา     6(640)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา    6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไม เปนรายวิชา ท่ีกำหนดให เรียนที่ ไมนับ
หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

1. ปรัชญาของหลักสูตร

 สรางบัณฑิต คิดสรางสรรค กาวทันเทคโนโลยี 

ประยุกตความรู สูการพัฒนาทองถิ่น

2. ความสำคัญของหลักสูตร

 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู ความสามารถ

ทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ตลอดจนเปนบัณฑิตที่มี

คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคม  

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 มีวัตถุ

ประสงคของหลักสูตร ดังนี้

 3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญดานวิชาชีพท้ัง

ดานบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพ

คุณธรรม จริยธรรม 

 3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

บริหารจัดการธุรกิจ 

 3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถคิดวิเคราะหเชิง

ระบบในการแกปญหาทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 

 3.4 เ พ่ือผลิตบัณฑิตให เปนผูมีความคิดริ เริ่ม 

สรางสรรค มีกิจนิสัยในการคนควา ปรับปรุง พัฒนา

ตนเองใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู

เสมอ

 3.5 เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ใหบัณฑิต มีวินัย

มีสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ

ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีสังคมและประเทศชาติ

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีคุณสมบัติอื่น

ครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 

และปริญญาตรี ( ตอเนื่อง ) พ.ศ.2549

 2. มีคุณสมบัติอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กำหนด

 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ให

การรับรอง

 4. ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลากำหนด

โครงสรางหลักสูตร

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 ไมนอยกวา                       128  หนวยกิต

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต

  1.1 กลุมวิชาภาษาและ

     การสื่อสาร            12 หนวยกิต

  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

     และสังคมศาสตร        9 หนวยกิต

  1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

      วิทยาศาตรและเทคโนโลยี    9  หนวยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   92 หนวยกิต
  2.1 วิชาแกน                30 หนวยกิต 
   2.2 วิชาเฉพาะดาน                42  หนวยกิต
   2.2.1 กลุมองคการและ  
       ระบบสารสนเทศ      15 หนวยกิต
   2.2.2 กลุมเทคโนโลยีเพื่อ
    การประยุกต      12 หนวยกิต
   2.2.3 กลุมเทคโนโลยีและ
    วิธีการทางซอฟตแวร    9  หนวยกิต
   2.2.4 กลุมโครงสราง
    พื้นฐานของระบบ     6 หนวยกิต  
  2.3 วิชาเลือก ไมนอยกวา      12  หนวยกิต
      2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการ        8  หนวยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา     6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต
 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร
  เรียนไมนอยกวา      12 หนวยกิต
บังคับเรียน             9 หนวยกิต
GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6)
GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)

 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  เรียนไมนอยกวา                                   9   หนวยกิต
บังคับเรียน              3 หนวยกิต
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6)
GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6)

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน    3(3-0-6)
 3. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา     9      หนวยกิต
บังคับเรียน                  3  หนวยกิต
GES0501  วิเคราะหการคิด   3(2-2-5)
เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6)
GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5)
GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   3(3-0-6)
GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน   3(3-0-6)
GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      92  หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาแกน           30  หนวยกิต
3501203  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1    3(3-0-6)
3502204  ธุรกิจและสภาพแวดลอม
   ทางกฎหมาย      3(3-0-6)
3541101  หลักการตลาด    3(3-0-6)
3561207  องคการและการจัดการ   3(3-0-6)
3562104  การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
3563121  การบริหารการผลิตและ
   การดำเนินงาน     3(3-0-6)
3591111  เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)   
3592302  สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(2-2-5)
3641102  การบัญชีขั้นตน    3(2-2-5) 
3642701  การเงินธุรกิจ    3(2-2-5)
 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน       54 หนวยกิต
วิชาบังคับ เรียน 42 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1. กลุมองคการและระบบสารสนเทศ
3612201  การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5)
3613103  การจัดการระบบสารสนเทศ
   เพื่อธุรกิจ     3(2-2-5)
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3613801  สัมมนาทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(2-2-5)
3614101  ความปลอดภัยในธุรกรรม
   อิเล็กทรอนิกส    3(2-2-5)
3614902  โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ   3(2-2-5)
2. กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
3612101  การจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5)
3612301  การจัดการระบบฐานขอมูล
   ทางธุรกิจ     3(2-2-5)
3613202  การประยุกตใชมัลติมีเดีย
   เพื่อธุรกิจ       3(2-2-5)
3613401  การพัฒนาโปรแกรม
   ประยุกตทางธุรกิจ    3(2-2-5)
3. กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
3612103  การโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
3612202  การพัฒนาเว็บเพจดวย
   โปรแกรมสำเร็จรูป   3(2-2-5)
3613102  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5)
4. กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 
3612102  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
3613101  การส่ือสารขอมูลทางธุรกิจและ
   ระบบเครือขาย    3(2-2-5)
 2.3 วิชาเลือก เลือกเรียน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปน้ี
3502203  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2              3(3-0-6)    
3502205  การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)
3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6)    
3601101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6)
3603103  จริยธรรมทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
3613301  การออกแบบฐานขอมูลสำหรับ
   การบริหารธุรกิจ    3(2-2-5)
3613302  ระบบการจัดการฐานขอมูล
   ลูกคาสัมพันธ     3(2-2-5)
3613903  หัวขอพิเศษทางดาน
   คอมพิวเตอรธุรกิจ    3(2-2-5)
3614102  การบริหารโครงการดาน
   คอมพิวเตอรธุรกิจ    3(2-2-5)
3614201  โปรแกรมประยุกตดาน
   การบริหารสำนักงาน    3(2-2-5)

3614301  คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
3614401  การเขียนโปรแกรมเว็บและ
   ฐานขอมูล     3(2-2-5)
3614402  การจัดการความรู    3(2-2-5)
3633604   การจัดการวิสาหกิจชุมชน   3(3-0-6)
3634310  การคาอาเซียน    3(3-0-6)
3642802  ภาษีอากร     3(2-2-5)
3643701  การบัญชีเพื่อการจัดการ  3(2-2-5)
4602503  โปรแกรมประยุกตดานสถิติ
   และวิจัย     3(2-2-5)
4603602  การจัดการและบำรุงรักษา
   คอมพิวเตอร    3(2-2-5)
2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการ
ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาตอไปน้ีเพียง  1 กลุม  8  หนวยกิต
 กลุมที่ 1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ   8  หนวยกิต 
3503821  การเตรียมฝกประสบการณ
   วิชาชีพบริหารธุรกิจ      2(90)
3504821  การฝกประสบการณ
   วิชาชีพบริหารธุริกจ    6(540)
 กลุมที่ 2 กลุมสหกิจศึกษา           8 หนวยกิต
7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90) 
7000490  สหกิจศึกษา    6(640)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา              6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและ
ตองไมเปนรายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนที่ไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ปริญญาตรี 4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
 มุงผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบวิชาชีพทางการบัญชอียางมคีณุภาพ สงเสรมิการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
2. ความสําคัญของหลักสูตร
  ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูทางการบัญช ีตลอดจนเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตอวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน 
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
 1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี พรอมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองและทองถิ่น
 2) เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค
 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีและใชเทคโนโลยีไดอยางมี
คุณภาพ
 4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความตองการของตลาด
แรงงาน

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 1) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเทา
 2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
  3) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สงู สาขาการบญัช ีหรอืสาขาอืน่ทีเ่กีย่วของจากสถาบนั
ที่กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง

  4) ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑทีม่หาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลากําหนด

โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางหลกัสตูร แบงเปนหมวดวิชาทีส่อดคลองกบั
ที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา    133 หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
  1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  
   ไมนอยกวา  12 หนวยกิต
   บังคับเรียน 9 หนวยกิต
   เลือกเรียน ไมนอยกวา  3 หนวยกิต
  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   ไมนอยกวา  9 หนวยกิต
   บังคับเรียน 3 หนวยกิต
   เลือกเรียน ไมนอยกวา  6 หนวยกิต
  1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
   และเทคโนโลยี   ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
   บังคับเรยีน 3 หนวยกิต
   เลือกเรียน ไมนอยกวา  6 หนวยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  97 หนวยกิต
   2.1  กลุมวิชาแกน 38 หนวยกิต
   2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน  51 หนวยกิต
    วิชาเอกบังคับ 39 หนวยกิต
    วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต
  2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ
   วิชาชีพ ไมนอยกวา  8 หนวยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต
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การเทียบโอนผลการเรียน
 ผูเรียนที่เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
ปริญญาตรใีนสาขาอืน่ การเทยีบโอนผลการเรยีนรูใหเปน
ไปตามประกาศ หรือระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วาดวยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2553 

การจัดการเรียนการสอน
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
  1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
   เรียนไมนอยกวา  12 หนวยกิต
บังคับเรียน 9 หนวยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   เรียนไมนอยกวา  9 หนวยกิต
   บังคับเรียน  3 หนวยกิต
GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6)

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

  1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
   และเทคโนโลยี เรยีนไมนอยกวา 9 หนวยกติ
บังคับเรียน     3 หนวยกิต
GES0501 วิเคราะหการคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  97 หนวยกิต
  2.1 กลุมวิชาแกน  38 หนวยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษเพ่ือบริบททางธุรกิจ 3(3-0-6)
1553617 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
2582302 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
 3541100 หลักการตลาด 3(3-0-6)
3561102 องคการและการจัดการสมัยใหม 3(3-0-6)
3564202 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
3611102  หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
3631111 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
3632101  สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(2-2-5)
3641103  การบัญชีชั้นตน  3(2-2-5)
3641105 การจัดการการเงิน 3(2-2-5)
3642804 ภาษีอากร 1  3(2-2-5)
3643902 ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3)
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  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  
   วิชาเอกบังคับเรียน 39 หนวยกิต 
   จากรายวิชาตอไปนี้
3641104 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5)
3642104 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5)
3642203 การบัญชีตนทุน  3(2-2-5)
3642204 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
3642501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
3643103 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5)
3643104 การบัญชีชั้นสูง 2 3(2-2-5)
3643305 การตรวจสอบภายใน 3(2-2-5)
3643306 การสอบบัญชี 3(2-2-5)
3643403 รายงานการเงินและการวิเคราะห
   งบการเงิน  3(2-2-5)
3643507 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5)
3643805 ภาษีอากร 2 3(2-2-5)
3644919 วิจัยทางการบัญช ี 3(2-2-5)
  
วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา 
12 หนวยกิต โดยเลือกเรียนวิชาสัมมนาอยางนอย 
3 หนวยกิต 
3642105 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6)
3642606 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 3(3-0-6)
3642607 การบัญชีกิจการเฉพาะ 3(3-0-6)
3643105 การวางระบบบัญชี 3(3-0-6)
3643311 การตรวจสอบและควบคุม
   ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
3643404 การวางแผนและควบคุมกําไร 3(3-0-6)
3643405 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
3643510 การจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)
3643511 การวางระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
3643512 การวิเคราะหและการออกแบบ
   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
3643514 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
   สารสนเทศและการควบคุม 3(3-0-6)

3643608 การบัญชีระหวางประเทศ 3(3-0-6)
 3643806 การวางแผนภาษี 3(3-0-6)
3644910 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและ
   บรรษัทภิบาล 3(3-0-6)
3644911 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
3644912 สัมมนาการสอบบัญชี 3(2-2-5)
3644913 สัมมนาการตรวจสอบภายใน  3(2-2-5)
3644914 สัมมนาเทคโนโลยี และระบบ
   สารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
3644915 สัมมนาการภาษีอากร  3(2-2-5)
3644916 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5)

2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการ และฝกประสบการณ  
   วิชาชีพ    8 หนวยกิต
    ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้ 
    กลุมที่ 1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 
3644917 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
   การบัญชี  2(1-2-3)
3644918 การฝกประสบการณวิชาชีพ
   การบัญชี   6(540)

กลุมที่ 2 กลุมสหกิจศึกษา 
7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  เรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปน
รายวิชาท่ีกาํหนดใหเรียนโดยไมนบัหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จของหลักสูตร
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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ขอกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี
เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

พ.ศ. 2549

 อาศัยอำนาจตามความในขอ 5 วรรคสอง ของขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 13) เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 
2549 นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยอนุมัติคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ออกขอกำหนดสภาวิชาชีพบัญช ี
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตไวดังตอไปนี้
 ขอ  1 ขอกำหนดน้ี เรียกวา ขอกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการ
ศึกษาของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549
 ขอ  2 ขอกำหนดน้ี มีผลบังคับใชเมื่อพนกำหนด 1 ป นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ขอ  3 ผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองมีคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
  (1) สำเร็จการศึกษาซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีรับรองวา ไมต่ำกวาปริญญาทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตร
ไมต่ำกวาปริญญาทางการบัญชี และ
  (2) ตองเปนผูเคยศึกษา และสอบผาน 8 รายวิชา ซึ่งแตละรายวิชามีหนวยกิตอยางนอย 3 หนวยกิต 
และเปนการศึกษาและสอบผานในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรอง 
ดังนี้
   การขึ้นทะเบียนขั้นตน/ชั้นตน และการบัญชีขั้นกลาง/ชั้นกลาง 1    รายวิชา
   การบัญชีขั้นสูง/ชั้นสงู     2    รายวิชา
   การบัญชีตนทุน      1    รายวิชา
   การสอบบัญชี      1    รายวิชา
   การภาษีอากร      1    รายวิชา
   รวม       8    รายวิชา
  (3) ผูที่ตองการยื่นคำขอข้ึนทะเบียนฝกหัดงานและมีคุณสมบัติไมครบถวนในสวนที่เกี่ยวกับวิชาที่
ตองศึกษาตาม (2) สามารถเขาศึกษาเพิ่มเติมกับสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรองผูสำเร็จการ
ศึกษาวามีคุณสมบัติที่จะขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได หรือกับสภาวิชาชีพบัญชี

  ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2549

       เกษรี  ณรงคเดช
        นายกสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ

408 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง  รายวิชาเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปการศึกษา 2553

 ดวยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ไดพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนวิชาสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบโอน ซึ่งเขาเรียนในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป ตามเอกสารแนบทายประกาศ

   จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

     ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2553

      (ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  ดวงพิเศษ)
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

409มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY
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การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

ปการศึกษา 2553 แยกตามสถาบันการศึกษาไดดังนี้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
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ลําดับ ช่ือหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขแฟกซ

1 งานประชาสัมพันธ 074-260-200-4 ต่อ 2000        -

2 งานธุรการและสารบรรณ 074-260229 ต่อ 1044 074-260230

3 งานคลัง 074-260225 ต่อ 1014 074-260226

4 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 074-260276 ต่อ 1774 074-260277

5 กองพัฒนานักศึกษา 074-260242 ต่อ 1159 074-260243

6 ศูนย์ภาษา 074-260290 ต่อ 1870 074-260291

7 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 074-260297 ต่อ 1990        -

8 สํานักวิทยบริการ 074-260278 074-260279

9 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 074-260280 074-260281

10 บัณฑิตวิทยาลัย 074-260274 074260275

11 สถานีวิทยุ 074-260247        -

12 สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ 074-260284 074-260285

13 สถาบันวิจัยและพัฒนา 074-260286 074-260287

14 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 074-260288 074-260289

15 สํานักงานคณะครุศาสตร์ 074-260266 074-260267

16 สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 074-260270 074-260271

17 สํานักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 074-260264 074-074265

18 สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 074-260262 074-260263

19 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 074-260268 074-260269

20 สํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 074-260272 074-260273

21 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 074-260262 074-260263

22 ห้องพยาบาล 074-260244        -

23 โรงแรมสงขลาพาเลซ 074-260292        -

24 โรงเรียนสาธิต 074-260294  074-260295

หมายเลขโทรศัพทหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย
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คณะผูจัดทํา
คูมือการศึกษา ภาค กศ.บป. ปการศึกษา 2559

ที่ปรึกษา
 ดร.พิพัฒน ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี
 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อ.วันฉัตร จารุวรรณโน รองอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 รศ.นฤมล อัศวเกศมณี รองอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อ.เอกรินทร วาโย รองอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผูจัดทํา
 ตรวจสอบขอมูล
 ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 อ.วันฉัตร จารุวรรณโน รองอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตนฉบับ/เรียงพิมพ
 น.ส.เสาวภา หมัดลิหมีน เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป

เจาของ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 โทรศัพท 0-7433-6933 และ 0-7433-6901 – 4 
 โทรสาร 0-7432-4221

Home Page
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา http://www.skru.ac.th
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://www.regis.skru.ac.th

ออกแบบ/พิมพที่
 บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอรกรุป จํากัด
 56 ถนนแกวเสนา อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
 โทรศัพท 0-4532-4777-9  โทรสาร 0-4532-4788
 www.yongsawat.com , E-mail: ysi_design@hotmail.com
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 074-336933  โทรสาร 074-336940
www.skru.ac.th


