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ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกันระหว่างวงรีส่วนบนเขียน

อักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ส่วนล่างเขียนอักษรภาษาอังกฤษว่า “SONGKH-

LA RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ซึ่งเป็นรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศประกอบ กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบวง

จักรมีรัศมีเปล่งโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมี

พระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 

สีน�้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�าเนิด 

และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 40 แห่ง 

ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่

ก้าวไกลใน 40 สถาบัน

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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คติธรรมประจ�ามหาวิทยาลัย

ปัญญา นราน� รัตน�       ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

พันธกิจ

 1. จดัการศกึษาท่ีหลากหลาย ผลติบัณฑิต และพฒันาบคุลากรในท้องถิน่ให้มคีณุภาพและคณุธรรม

 2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการม ี

ส่วนร่วม

 3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู

 4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด�าริ

 5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น

 6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

 7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

 8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ปณิธาน

  ปัญญาญาณของท้องถิ่น       พลังแผ่นดินแห่งสยาม 

 สนองพระราชปิตุคาม            งดงามอย่างยั่งยืน

ค่านิยามองค์กร

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

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

“เป็นคนดี  มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ”

นิยาม เป็นคนดี  เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท�าดี  หมายถึง คิด พูด และท�า สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและ 

   สิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช�านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการด�าเนิน 

   ชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา  

   ทักษะการคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการส่ือสาร 

   อย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการ 

   ตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะ 

   การจัดการกับความเครียด

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตท่ีคิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท�ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต้ังอยู่

บน พื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี

  คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ท�าลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม

  กรรมดี คือ การกระท�า และค�าพูดที่มาจากความคิดที่ดี
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ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาเป็นสถาบันอดุมศกึษาทีเ่ก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของภาคใต้และเป็นสถาบนั
ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลจนกระทั่งเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดังเช่นปัจจุบัน
	 ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มต้นข้ึนในปีพ.ศ.2462	เมื่อธรรมการมณฑล
นครศรีธรรมราชซ่ึงขณะนั้นอยู่ท่ีสงขลา	และธรรมการจังหวัดสงขลาได้คิดผลิตครูมณฑลข้ึนเพื่อให้ไปท�า
หน้าท่ีสอนในระดับประถมศกึษาจงึได้จดัต้ังโรงเรยีนฝึกหัดครมูณฑลข้ึน	โดยให้เรยีนร่วมกับโรงเรยีนประจ�า
มณฑลนครศรีธรรมราช(คือโรงเรียนมหาวชิราวุธซ่ึงขณะนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน)	
รับนักเรียน	จบชั้นประถมบริบูรณ์	(ประถมปีที่	3)	เข้าเรียนตามหลักสูตร	ป.4,	ป.5	และ	ป.6	โดยเพิ่ม
วิชาครูเป็นพิเศษผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียกว่าครูประกาศนียบัตรมณฑล
	 ในปี	พ.ศ.2464	มกีารประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศกึษา	ธรรมการมณฑลจงึได้จดัต้ังโรงเรยีน
ฝึกหัดครปูระจ�ามณฑลข้ึนโดยเฉพาะเมือ่	พ.ศ.2468	โดยต้ังทีต่�าบลท่าชะมวง	อ�าเภอก�าแพงเพชร	(ปัจจบุนั
คืออ�าเภอรัตภูมิ)	จังหวัดสงขลา	เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูมูล	(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรม
และเทคโนโลยีสงขลา)	โดยรบันกัเรียนทีจ่บ	ม.3	หรือครท่ีูทางอ�าเภอและจงัหวัดต่างๆ	ส่งมาเรยีน	ก�าหนด	
2	ปี	ส�าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล(ป.)
	 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม	พ.ศ.2476	ให้เลิกการแบ่ง
เขตการ	ปกครองเป็นมณฑล	โรงเรียนฝึกหัดครูมลูประจ�า	มณฑลนครศรธีรรมราชทีท่่าชะมวง	จงึได้เปลีย่น
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด	เมื่อปี	พ.ศ.2477	โดยรับนักเรียนที่เรียน	ป.6	หรือ	ม.2	
(ตามแผน	การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2475)	เข้าเรียนมีก�าหนด	2	ปี	ครั้น	พ.ศ.2482	จึงได้เปลี่ยนมาเป็น
รับนักเรียน	ม.3	เข้าเรียน	มีก�าหนด	2	ปี	ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรจังหวัด	(ว.)
	 นอกจากนี้โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด	 ยังรับนักเรียนท่ีเตรียมไว้เพื่อบรรจุเป็นครู
ประชาบาล	ซึ่งทางจังหวัดต่างๆ	ได้คัดเลือกนักเรียนที่จบ	ป.4	จากต�าบลทุรกันดารในจังหวัดนั้นๆ	มาเข้า
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เรียน	มีก�าหนด	3	ปี	เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว	จะได้ประโยคครูประชาบาล	(ป.บ.)	และกลับไปเป็นครูใน
ต�าบลที่ตนมีภูมิล�าเนาอยู่
	 ปี	พ.ศ.2482	โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา	ได้ย้ายจากท่าชะมวงมาเรียนที่
ต�าบลคอหงส์		อ�าเภอหาดใหญ่	และในปี	พ.ศ.2490	ก็เปลีย่น	ฐานะจากโรงเรยีนฝึกหัดครปูระกาศนยีบัตร
จงัหวัดเป็นโรงเรยีนฝึกหัดครูมลูและม	ีการปรบัปรุงหลกัสตูรใหม่	โดยรบันกัเรยีนทีจ่บช้ันมธัยมปีท่ี	6	หรือ
ประโยคประกาศนียบัตรครูมูล	(ว.)	เข้าเรียนต่ออีก	1	ปี	ส�าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูมูล	(ป.)
	 ต่อมาใน	พ.ศ.2498	ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	โดยรับนักเรียนที่จบ	 
ม.6	เข้าเรียน	2	ปี	ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร	วิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	และโรงเรียนฝึกหัด
ครูมูลสงขลาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา	จนกระทั่งเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.2499	จึงได้ย้าย
มาตั้งอยู่	ณ	บริเวณ	บ้านเขารูปช้าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันและได้ยก
ฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา	เมื่อวันท่ี	1	พฤษภาคม	พ.ศ.2504	อีกทั้งได้ขยายช้ัน	เรียนไปจนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.สูง)	ในปีเดียวกันนั้นเอง
	 ครัน้เมือ่ถึงปี	พ.ศ.2518	รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตวิิทยาลยัคร	ูพ.ศ.2518	ท�าให้วิทยาลยั
ครูสงขลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตร	ีในสาขาครุศาสตร์	โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบ	ป.กศ.สูง	หรือครู
ประจ�าการ	ที่ได้รับวุฒิ	พ.ม.	เข้าศึกษาต่อ	2	ปี	ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	
และในปี	พ.ศ.2522	ก็ได้เปิดโครงการอบรมครูประจ�าการและบุคลากรทางการศึกษา	 (อ.ค.ป.)	ในระดับ	
ป.กศ.ชั้นสูงและระดับปริญญาตรี	(ค.บ.)	หลังจากนั้นในปี	พ.ศ.2524	ก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเท่ียว	 กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าโดยเรียก
โครงการนี้ว่าวิทยาลัยชุมชนสงขลา
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.2527	รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู	พ.ศ.	2527	ให้วิทยาลัย
ครูท�าหน้าที่ผลิตครูและเปิดสอนวิชาชีพตามความต้องการและความจ�าเป็นของท้องถิ่นวิทยาลัยครูสงขลา
จึงได้ผลิตครูระดับปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นๆ	ตามความ
ต้องการและความ	จ�าเป็น	ของท้องถ่ินตัง้แต่บัดนัน้เป็นต้นมา	และในปี	พ.ศ.2529	ได้เปิดการศกึษาส�าหรบั
บุคลากรประจ�าการ	(กศ.บป.)	ในระดบัอนปุรญิญาและระดับปรญิญาตรสีาขาครศุาสตร์	ซ่ึงต่อมาก็ได้ขยาย
ไปสู่สาขาอื่นๆ	คือ	ศิลปศาสตร์	และ	วิทยาศาสตร์	ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
	 ประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้เกิดข้ึนอีกครั้งเมื่อ	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า	ฯ	พระราชทานนาม	“	ราชภฏั	”	แทนช่ือวิทยาลยั
ครูทั่วประเทศ	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2535	ท�าให้วิทยาลัยครูสงขลา	เปลี่ยนชื่อ	สถาบันราชภัฏ
สงขลา	ตั้งแต่บัดนั้น	เป็นต้นมา	สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ	จนสามารถ
เปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี	พ.ศ.2544	และเมื่อวันที่	15	มิถุนายน	พ.ศ.2547	ก็ได้รับการยก
ฐานะเป็น	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	จวบจนปัจจุบัน
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวทิยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ 

สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา  ๕๖  

วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ.   ๒๕๔๗   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

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

“มาตรา  ๓  ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา  ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

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

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”    
 (ข) โท  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

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

“มาตรา  ๓  ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา  ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

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

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”    
 (ข) โท  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

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

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

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

อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗  สีประจําสาขาวิชา  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาการบัญชี     สีฟ้าอมเขียว 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา     สีฟ้า 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี     สีเทา 
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์     สีม่วงเม็ดมะปราง 
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     สีชมพู 
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    สีน้ําตาล 
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   สีแดงเลือดนก 
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     สีเหลือง 
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    สีแดงเลือดหมู 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

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

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
          นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

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

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

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

อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗  สีประจําสาขาวิชา  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาการบัญชี     สีฟ้าอมเขียว 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา     สีฟ้า 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี     สีเทา 
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์     สีม่วงเม็ดมะปราง 
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     สีชมพู 
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    สีน้ําตาล 
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   สีแดงเลือดนก 
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     สีเหลือง 
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    สีแดงเลือดหมู 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

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



SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY  

ระเบียบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
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ว่าด้วย การรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ.2549

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อ

จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ.2549 ให้มีความเหมาะสม สะดวก และคล่องตัวในการบริหาร

จัดการมากยิง่ขึน้ อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยราชภฏั 

พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๐ จึง

ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการ

ศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ.2549 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550”

 ข้อ 2  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ ค�าสั่งใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบ

นี้แทน

 ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 4  ให้เพิ่มความ ข้อ 5.14 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อ

จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ.2549 ดังนี้

  “5.14  ส�าหรับนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการให้ปริญญาแล้ว และมิได้ท�าให้

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย ให้โอนเงินค่าประกันของเสียหาย ตามข้อ 5.12.3 มาเป็นค่าธรรมเนียม

การลงทะเบียนเป็นบัณฑิตตามข้อ 5.11”

 ข้อ 5  ให้อธกิารบดรีกัษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้และเป็นผู้วนิจิฉยัช้ีขาดกรณท่ีีเกิดปัญหาจาก

การใช้ระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐

            

       (นายอรัญ  ธรรมโน)

      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 16 ตุลาคม 2553 มีมติเห็น

ชอบให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการ

ศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553”

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกในความในข้อ 5.5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน

เพื่อจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ.2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  “ข้อ 5.5 ค่าปรบักรณีช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาช้ากว่าก�าหนดวนัละ 50 บาท นบัต้ังแต่

วันที่มหาวิทยาลัยก�าหนด แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา”

 ข้อ 4  ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพ่ือ

จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ.2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  “ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวันที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

หากพ้นก�าหนดนกัศกึษาต้องขอผ่อนผนัเพือ่ช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาพร้อมค่าปรับตามข้อ 5.5 แต่ท้ังนี้

ต้องไม่เกินวันที่มหาวิทยาลัยก�าหนดผ่อนผัน”

   

   ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.2553

 

               

          (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม)

               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549
     

 ด้วยมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เหน็ควรวางระเบยีบว่าด้วย การออกหลกัฐานแสดงผลการศึกษา อาศัยอ�านาจตาม

ความในมาตรา 18 (2) และ 18 (12) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 สภามหาวทิยาลยัจงึก�าหนดระเบยีบ

ไว้ดังนี้

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา   

พ.ศ. 2549”

  ข้อ 2    ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ 3    บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ 4    ในระเบียบนี้

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “อธิการบดี”     หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  ข้อ 5    หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังต่อไปนี้

   5.1  วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร

   5.2  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

   5.3  ใบรับรองผลการศึกษา

   5.4  ใบรับรองคุณวุฒิ

   5.5  ใบรายงานผลการศึกษา

   5.6  ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา

  ข้อ 6    แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 5 ให้ใช้แบบพิมพ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย

  ข้อ 7    ให้มหาวิทยาลัยควบคุมการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ หลักฐานแสดงผลการศึกษาต่าง ๆ

  ข้อ 8    ให้นายทะเบยีนทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบและด�าเนนิการออกหลกัฐานแสดงผลการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

  ข้อ 9    วันที่ส�าเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ถือวันถัดจากวันสุดท้ายของวันสอบปลายภาค

  ข้อ 10  การออกประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร

   10.1  มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร ให้เฉพาะผู้ที่มีความ

ประพฤตดิ ีและส�าเรจ็การศกึษาครบถ้วนตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยั และได้รบัอนมัุตกิารให้ประกาศนยีบตัร หรอือนปุริญญา

บัตร หรือปริญญาบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
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  10.2  ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรทุกฉบับ หลังจากนายกสภามหาวิทยาลัย

และอธิการบดี ลงนาม ให้ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง

  10.3  ให้มหาวิทยาลัยจัดท�าทะเบียนผู้ที่ได้รับอนุมัติการให้ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือ

ปริญญาบัตรไว้เป็นหลักฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ข้อ 11    การออกวุฒิบัตร

   11.1 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้การศึกษาหรือฝึกอบรมตามหลักสูตรพิเศษให้มหาวิทยาลัย

มีอ�านาจ  ออกวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมนั้น

  11.2  ให้อธกิารบดีและผูอ้�านวยการฝึกอบรม ลงนามพร้อมกบัประทบัตราดุนของมหาวทิยาลยัในวฒุบิตัร 

ที่ออกให้

   11.3  ให้มหาวิทยาลัยท�าทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  ข้อ 12    การออกใบรับรองผลการศึกษา

   12.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่ผู ้ที่ส�าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร

มหาวิทยาลยั และก�าลงัรออนมุตักิารให้ประกาศนยีบตัร หรอือนปุรญิญาบัตร หรือปรญิญาบัตร ใบรับรองนีจ้ะมอีายกุารใช้งาน

เพียง 90 วันนับแต่วันที่ออกให้ 

  12.2 ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง และอธิการบดี 

หรือรองอธิการบดี  ที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

  12.3  ให้มหาวิทยาลัยท�าทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  ข้อ 13    การออกใบรับรองคุณวุฒิ

   13.1  มหาวิทยาลัย โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาครบ

ถ้วนตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยั และได้รบัอนมุตักิารให้ประกาศนยีบตัร หรืออนปุรญิญาบตัร หรอืปรญิญาบตัร แต่ยงัไม่ได้รบั

ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร

   13.2  ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง และอธิการบดี หรือ 

รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

   13.3  ให้มหาวิทยาลัยท�าทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  ข้อ 14    การออกใบรายงานผลการศึกษา

   14.1  มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้ที่ก�าลังศึกษาหรือส�าเร็จการศึกษาแล้ว และยื่น  

ค�าร้องขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

  14.2  ใบรายงานผลการศึกษา จะออกให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

   14.3  ใบรายงานผลการศกึษาส�าหรบัผูท้ีก่�าลงัศกึษาอยูใ่ห้รายงานผลการศกึษาถงึภาคการศึกษาทีท่ราบ 

ผลการศึกษาแล้ว โดยให้นายทะเบียนลงนาม และประทับตรามหาวิทยาลัย

  14.4  ใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้วทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือรอง

อธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

  ข้อ 15    การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา

   15.1 ในกรณทีีวุ่ฒบิตัรประกาศนยีบัตร หรอือนปุรญิญาบตัร หรอืปรญิญาบตัร สญูหายหรอืช�ารดุจนใช้การ

ไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนให้ตามที่เห็นสมควร โดยให้ผู้ขอยื่นค�าร้องขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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  15.2 ในกรณีท่ีระเบยีนแสดงผลการศกึษาสญูหายหรอืช�ารดุจนไม่สามารถจะออกใบรายงานผลการศึกษา

ได้ ถ้าผู้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผลการศึกษา ซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได ้

ให้มหาวทิยาลัยออกใบแทนไม่ต้องลงรายละเอยีดผลการศกึษา แต่ให้ผูอ้อกใบส�าคญัดงักล่าวหมายเหตไุว้ด้วยว่าหลกัฐานแสดง

ผลการศึกษาสูญหาย

  15.3  ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อมกับประทับ    

ตราดุนของมหาวิทยาลัย

 ข้อ 16 การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา

   16.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่ และยื่นค�าร้องขอตามแบบที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

   16.2  ใบรับรองการเป็นนักศึกษานั้น จะออกให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได

  16.3  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อมกับประทับตราดุน

ของ มหาวิทยาลัย

  ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา จากผู้ยื่นค�าร้องขอหลัก

ฐานแสดงผลการศึกษา ชุดละ 100 บาท

  ข้อ 18  ค่าธรรมเนียมขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินระยะเวลา 2 ปี  นับจากวันที่  

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ชุดละ 500 บาท การเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ไม่ใช้บังคับในการออกหลักฐานตามข้อ 5.4 และ 5.5  

ส�าหรับการออกครั้งแรก

  ข้อ 19    ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู ้วินิจฉัยในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ 

ระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549

     

      

(นายอรัญ ธรรมโน)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549
     

 เพื่อให้การด�าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 18 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จึงเห็นสมควรให้ออกระเบียบการเก็บเงินค่ากิจกรรมและวิธีใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย เงินค่ากิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ.2549”

  ข้อ 2  ให้ยกเลิกระเบียบค�าสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดเกี่ยวข้องกับเงินค่ากิจกรรมของนักศึกษาที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 

และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ 4  ในระเบียบนี้

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท�าการปกติ

  ข้อ 5  เงินค่ากิจกรรมตามระเบียบนี้คือ เงินที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

   5.1  เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้

   5.2  เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่องค์การนักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมต่าง ๆ

   5.3  เงินที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมนักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมต่าง ๆ

   5.4  เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่อเป็นเงินค่ากิจกรรมตามระเบียบนี้

   5.5  เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินค่ากิจกรรม

  ข้อ 6  เงินค่ากิจกรรมจะใช้จ่ายในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

   6.1  พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

   6.2  งานประจ�าปีของทางราชการ

   6.3  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

   6.4  การกีฬา

   6.5  การสวัสดิการและการกุศล 

  ข้อ 7  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่ากิจกรรมจากนักศึกษาได้ไม่เกินอัตราปีการศึกษาละ 300 บาท

 ข้อ 8 เงินค่ากิจกรรมให้เรียกเก็บในวันลงทะเบียนรับเข้าเรียน หรือวันอื่นใดที่มหาวิทยาลัยก�าหนด แต่ต้องไม่เกิน 

2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
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  ข้อ 9  กรณีช�าระเงินช้ากว่าก�าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผ่อนผันได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 เดือน นับ

ตั้งแต่วันครบก�าหนดตามข้อ 8

  ข้อ 10 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม ดังนี้

   10.1 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกรรมการ

   10.2 ตัวแทนนักศึกษา ตามจ�านวนที่เห็นสมควร เป็นกรรมการ

   10.3 อาจารย์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมนักศึกษา และอาจารย์อื่นที่เห็นสมควรจ�านวนเท่ากับ ข้อ 10.2 เป็น 

กรรมการ

 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติและควบคุมการใช้จ่าย 

เงินค่ากิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบนี้ และโดยประหยัด ทั้งนี้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

   11.1 องค์การนักเรียนหรือนักศึกษา ซ่ึงจะเป็นผู้ขอใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรม จะต้องเสนอโครงการ ตลอดจน

งบประมาณรายจ่ายที่จ�าเป็นต้องใช้จ่ายในแต่ละโครงการต่อสภานักศึกษา เมื่อสภาดังกล่าวให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอ

รายละเอียด งบประมาณรายจ่ายของโครงการนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง จึงด�าเนินการขอเบิกจ่ายได้

   11.2 ผู้ท่ีท�าหน้าท่ีเบิกจ่ายจะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ส�าหรับวิธีการเบิกจ่ายให้อนุโลม 

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีหลกฐานประกอบการเบิกจ่่ายครบถ้วน

   11.3 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นรีบด่วน อันองค์การนักเรียนหรือนักศึกษาไม่อาจอนุมัติตามวิธีการในข้อ 11.1 

ได้ทันท่วงที เมื่อนายกองค์การเสนอ ขอให้ประธานกรรมการใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ภายใน 

วงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท แล้วรีบ  แจ้งให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่จะท�าได้

  ข้อ 12 วิธีการเก็บรักษาเงิน ให้ประธานกรรมการเบิกจ่ายเงินค่ากิจกรรมทั้งหมดของแต่ละระดับการศึกษาที่ตน 

รับผิดชอบจากมหาวิทยาลัย แล้วน�าฝากธนาคารพาณิชย์ในนามคณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินค่า

กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”

  ในการถอนเงนิจากธนาคารเพือ่ใช้จ่ายตามรายการทีค่ณะกรรมการอนมุตัไิว้ ใหม้กีรรมการอย่างนอ้ย 3 คน ลงนาม  

ร่วมกนั โดยต้องเป็นอาจารย์ 2 คน และนกัศกึษาคนหนึง่ ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มนีกัศึกษา กใ็ห้กรรมการทีเ่ป็นอาจารย์อย่างน้อย 

3 คน ลงนามร่วมกัน 

 ข้อ 13  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี จากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร เพื่อท�าบัญชีรับจ่ายพร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ให้สามารถตรวจสอบได้ และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะ   

ต้องรายงานการใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรม พร้อมยอดเงินคงเหลือต่อคณะกรรมการเป็นประจ�า 

  ข้อ 14  ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเงินค่ากิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง

  ข้อ 15  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี มีอ�านาจส่ังการในการออกระเบียบ ประกาศหรือแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับระเบียบและเป็น  ผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2549

               

        (นายอรัญ ธรรมโน)

      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2549
     

 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้เหมาะสม 

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 18(12) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 สภามหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 

จึงให้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2549 ไว้ดังนี้

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

  ข้อ 2  ให้ยกเลิกระเบียบค�าสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ 4  กีฬาที่ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบนี้คือ กีฬาที่มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันดังต่อไปนี้

   4.1  กีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย

   4.2  กีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดแข่งขัน

   4.3  กีฬาที่จังหวัดจัดแข่งขัน

   4.4  กฬีาทีก่ารกฬีาแห่งประเทศไทยและสมาคมกฬีาทีจ่ดทะเบยีนกับการกฬีาแห่งประเทศไทยจดัแข่งขนั

   4.5  กีฬาที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดแข่งขัน

   4.6  กีฬาภายในมหาวิทยาลัย

   4.7  กีฬาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรส่งเข้าแข่งขัน

  ข้อ 5  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

   5.1  ค่าสมัครเป็นสมาชิกค่าบ�ารุงประจ�าปีค่าสมัครเข้าแข่งขัน จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

   5.2  ค่าอุปกรณ์ส�าหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ให้จ่ายเท่าที่จ�าเป็น

   5.3  ค่าชุดแข่งขันและชุดวอร์ม ส�าหรับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ให้จ่ายโดยประหยัดตามที่กรรมการ 

ฝายกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเห็นสมควร

   5.4  ค่าน�้าเลี้ยงในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน จ่ายได้ไม่เกินคนละ 20 บาทต่อวัน

   5.5  ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวนักกีฬา รวมทั้งผู้ที่ฝึกสอนและผู้ควบคุม (ยกเว้นการแข่งขันกีฬาภายใน

มหาวิทยาลัย) ให้จ่ายเป็นค่าอาหารไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน และให้เก็บตัวได้ไม่เกินฤดูการแข่งขันละ 15 วัน

   5.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขัน

    5.6.1  ค่าพาหนะเดินทาง จ่ายได้ไม่เกินอัตราค่าโดยสารยานพาหนะประจ�าทางที่ประหยัดและ 

เหมาะสมในกรณีจ้างเหมาให้จ่ายได้ตามระเบียบราชการ

    5.6.2  ค่าอาหารนักกีฬาไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน
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    5.6.3  ค่าที่พักไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน ส�าหรับผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม หากผู้จัดการแข่งขัน

ไม่สามารถจัดที่พักให้ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ

    5.6.4  ค่าเช่าหรือค่าบ�ารุงสถานที่ อุปกรณ์ส�าหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขันจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

   5.7  ค่าช่วยเหลือกีฬามหาวิทยาลัย หรือกีฬาในกลุ่มมหาวิทยาลัย ให้จ่ายแก่เจ้าภาพจัดการแข่งขันตาม 

จ�านวนที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตกลงกัน

   5.8  ค่าเวชภัณฑ์จ่ายได้เท่าที่จ�าเป็นตามที่จ่ายจริง

   5.9  ค่ารักษาพยาบาลนักกีฬาท่ีประสบอุบัติเหตุหรือปวย เนื่องจากฝึกซ้อมหรือแข่งขัน จ่ายได้เท่าที่เห็น

สมควร แต่ต้องไม่เกินจ�านวนที่โรงพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บ

  5.10 ค่าพาหนะเดนิทางค่าทีพ่กัค่าเบีย้เล้ียงของผู้ตดัสิน ผู้ช่วยผู้ตดัสิน เจ้าหน้าทีเ่ทคนคิจ่ายได้ตามระเบยีบ

ราชการ  ส่วนเจ้าหน้าที่ประจ�าสนามให้จ่ายเฉพาะแต่ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน

   5.11 ค่าของรางวลัผูต้ดัสนิ ผูช่้วยผูต้ดัสนิ จ่ายได้ไม่เกนิอตัราทีส่มาคมกฬีาในความควบคมุของคณะกรรมการ

โอลิมปิกแห่ง ประเทศไทยก�าหนดไว้

   5.12 ค่าตอบแทนค่ารางวัลค่าของที่ระลึกค่าใช้จ่ายในการรับรองนักกีฬา ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที ่

ผู้เกี่ยว  ข้องกับการแข่งขัน  จ่ายได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

  ข้อ 6  ให้มหาวิทยาลัยจัดท�าโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาไว้ในงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ�ารุงการศึกษา   

เพื่อจ่ายตามระเบียบนี้

  ข้อ 7  เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา ตามระเบียบนี้คือ เงินที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   7.1  เงินค่าบ�ารุงกีฬาท่ีเรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน 

ค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. 2549 เพื่อจัดการศึกษาภาค

ปกต ิพ.ศ. 2549 และระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ว่าด้วยการรบั จ่ายเงนิเพือ่จดัการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการ   

พ.ศ. 2549

   7.2  เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการกีฬา

   7.3  เงินที่ได้มาจากการจัดการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

   7.4  เงินค่าช่วยเหลือกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัย

   7.5  เงินอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก�าหนดให้ใช้ในกิจการกีฬาได้

  ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี มีอ�านาจส่ังการในการออกระเบียบ ประกาศหรือแนวปฏิบัติ 

เกี่ยวกับระเบียบและเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

     
(นายอรัญ ธรรมโน)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๓

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

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ มี

มติเห็นชอบให้ออกระเบียบไว้ดังนี้

 ข้อ ๑  ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ

เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.๒๕๕๓”

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็น 

ต้นไป

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผล

การเรียน

 “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน�าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย

ศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษาหรือลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก

 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน�าผลการเรียนและประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิด

จากการศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัมาประเมนิเข้าสูร่ายวชิาในโครงสร้าง

หลกัสตูร และเทยีบโอนหน่วยกติของรายวชิานัน้เป็นส่วนหนึง่ของหลักสูตรท่ีศกึษาโดยไม่ต้องลงทะเบยีนเรียน

รายวิชานั้นอีก
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 “การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจน มีการก�าหนด

วัตถุประสงค์หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลที่แน่นอน

 “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อ

จ�ากัดเรื่องอายุและสถานที่โดยมุ ่งหมายให้เป ็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย์มีการก�าหนด  

จดุมุง่หมายหลกัสตูร วิธกีารเรียนการสอน สือ่ การวดัผลและประเมนิผลทีส่อดคล้องกบัสภาพปัญหาและความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต เป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การท�างาน หรอืเรยีนรูจ้ากบคุคล ครอบครัว สภาพแวดล้อม ส่ือ ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทัง้ต้ังใจและไม่

ตั้งใจ เป็นการจัดการศึกษาท่ีไม่มีหลักสูตรชัดเจน ไม่มีระบบและรูปแบบของการจัดการศึกษาแน่นอนจนถึง

ไม่มีเลย หากแต่กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกดิการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนมคีวามรู ้มีทกัษะ มเีจตคตเิช่นเดยีวกบัการศกึษา

อื่นๆ

 ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับการศึกษาสาขาวิชา

ที่ขอโอนผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน จ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ด�าเนินการพิจารณาการโอนผล

การเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน

 ข้อ ๕  ผูท้ีโ่อนผลการเรยีน หรอืเทยีบโอนผลการเรียน ต้องเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลัยและต้อง

ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

 ข้อ ๖  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน�ามาโอนผลการเรียน หรือเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็น

รายวิชาหรือกลุ่มรายวชิาทีส่อบได้หรอืศกึษามาแล้วไม่เกนิ ๕ ปี นบัถงึวนัทีเ่ข้าศกึษา โดยเริม่นบัจากวนัส�าเรจ็

การศึกษาหรือภาคเรยีนสดุท้ายทีม่ผีลการเรยีน รายวชิาทีพ้่นก�าหนดระยะเวลาตามวรรคแรก สามารถด�าเนนิ

การขอเทียบโอนได้โดยการสอบประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ข้อ ๗  ต้องมีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี การศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษา

 ข้อ ๘  การโอนผลการเรียนมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  (๑) ผูท่ี้ขอโอนผลการเรยีนต้องเป็นผูท้ีเ่คยศึกษาในมหาวทิยาลยัมาแล้ว แต่ยงัไม่ส�าเรจ็การ

ศึกษา หรือต้องการเปลี่ยนสภาพนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติไปเป็นนักศึกษาภาคพิเศษหรือนักศึกษาใน

โครงการอื่น

  (๒) ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐

  (๓) ให้โอนผลการเรียนทุกวิชา โดยบันทึกผลการเรียนตามใบรายงานผลการศึกษาทุก

รายวิชาและน�ามาคิดคะแนนฌลี่ยสะสม และหน่วยกิตสะสม

 ข้อ ๙  การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

  (๑) การเทียบโอนผลการเรียนอาจจะเทียบโอนรายวิชาหนึ่งต่อหนึ่งรายวิชา หรืออาจจะ

เทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาก็ได้
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  (๒) จ�านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา หรือของกลุ่มวิชาต้องไม่น้อยกว่าจ�านวนหน่วยกิต
รวมของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน

  (๓) รายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาทีจ่ะน�ามาเทยีบโอนจะต้องอยูใ่นระดบัเดยีวกนั และมเีนือ้หา
สาระความรู้เทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
  (๔) ให้เทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาทีม่ผีลการเรยีนไม่ต�า่กว่าระดับคะแนน ๒ หรอื “C” หรอื
ระดับผลการประเมินผ่าน หรือ “P”
  (๕) จ�านวนหนว่ยกิตทีน่�ามาขอเทียบโอนตอ้งไม่เกินสองในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมที่
ก�าหนดไว้ในหลักสูตรที่ก�าลังศึกษา
  (๖) รายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาทีไ่ด้รบัการอนมุตัใิห้เทยีบโอนให้บนัทกึผลการเรยีนด้วยอกัษร 
“T” (Transfer Credits) และให้นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น�ามา
ค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เว้นแต่เป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียน
ประกอบวิชาชีพ ให้ก�าหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนเพื่อน�ามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
  (๗) ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้ามาศึกษาปริญญาที่สองอีกสาขา
หนึ่ง ให้สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ทั้งหมด โดยไม่น�าเงื่อนไขในข้อ ๙(๓) และ(๔) 
มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส�าเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่ายงัขาดความรูบ้างส่วนในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป อาจ
ก�าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้ โดยไม่น�ามานับเป็นหน่วยกิตสะสม
  (๘) ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้
สามารถเทยีบโอนรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปได้ ๑๒ หน่วยกติ โดยไม่น�าเงือ่นไขในข้อ ๙(๓) และ (๔) มา
พิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส�าเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
 รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปใดทีจ่ะได้รบัการเทยีบโอนและรายวชิาใดทีจ่ะต้องเรียนเพ่ิมตามวรรค
แรก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 ข้อ ๑๐  การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมี 
หลักเกณฑ์ดังนี้
  (๑) ผู้ที่ขอเทียบโอนจะต้องมีประสบการณ์การท�างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
  (๒) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่
รายวชิาทีข่อเทยีบต้องพจิารณาความรูท้ีไ่ด้จากประสบการณ์เป็นหลกั โดยการประเมนิเพือ่เทยีบโอนในแต่ละ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
  (๓) ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต�่ากว่า ระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ “C” หรือเทียบเท่า 
โดยบันทึกผลการเรียนของรายวิชาที่ขอเทียบโอนเป็นอักษร “PL” (Credits from Prior Learning) และให้
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นบัหน่วยกิตรายวิชานัน้เป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น�ามาค�านวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม ยกเว้นหลกัสตูร
ที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
  (๔) ให้บันทึกวิธีการประเมินดังนี้
   (๔.๑)  “CT” (Credits from Training) หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมิน
ประสบการณ์การอบรมตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้
   (๔.๒) “CP” (Credits from Porfolio) หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมิน
ประสบการณ์การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน และการสอบข้อเขียน
   (๔.๓) “CS” (Credits from Standardized Test) หมายถงึ หน่วยกติจากการประเมนิ
ประสบการณ์การสอบข้อเขียนที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
   (๔.๔)  “CE” (Credits from Examination) หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมิน
ประสบการณ์การสอบข้อเขียน
 ข้อ ๑๑   การเทียบโอนผลการเรียนทั้งในระบบ และนอกระบบหน่วยกิตรวมกันต้องไม่เกินสองใน
สามของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
 ข้อ ๑๒  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนจะต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนแรกของการศึกษาตามหลักสูตร
 ข้อ ๑๓  ผูท้ีไ่ด้รบัการโอนผลการเรยีนและเทยีบโอนผลการเรยีนไม่มสีทิธิไ์ด้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม
 ข้อ ๑๔  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจออกประกาศ ค�าสั่ง 
ข้อปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
 ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

     
       
     (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม)
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมายเหตุ	เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้	ด้วยมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	ซึ่งก�าหนดให้มีการเทียบ
โอนผลการเรียนที่สะสมไว้ในระหว่างรูปแบบการศึกษาเดียวกัน	หรือต่างรูปแบบได้นั้น	เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราดังกล่าว	และเป็นการเปิด
โอกาสให้มีการน�าผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเทียบเข้าสู่ระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	ตลอดจนเพื่อให้การโอนผลการเรียน	และการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นไปอย่าง
ยุตธิรรม	เช่ือถือ	ตรวจสอบได้	และมมีาตรฐานเดยีวกัน	ทัง้ยังคงรกัษาไว้ซ่ึงคณุภาพและมาตรฐานทางวชิาการ	ซ่ึงเป็นอ�านาจสภามหาวิทยาลยั	
ตามาตรา	๑๘(๒)	และ	(๑๒)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.๒๕๔๗	ในการออกระเบียบเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน	จึง
จ�าเป็นต้องออกระเบียบนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549

 ตามทีม่หาวิทยาลยัราชภัฏสงขลาได้ด�าเนินการโครงการจดัการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการ เพ่ือ

สนองความต้องการของท้องถิน่ ตลอดมานัน้ เนือ่งจากสภาพการณ์ต่าง ๆ  ได้เปลีย่นแปลงไป และเพือ่เป็นการ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาส�าหรับการจดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ

ให้ดีขึ้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 18(2) และ 18(12) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาส�าหรับ 

บุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549”

  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

  ข้อ 3  ในข้อบังคับนี้

  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “นักศึกษา”   หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใน

        โครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากร

        ประจ�าการ

    “การให้การศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษา

        ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

        และเพิ่มพูนวิทยฐานะ

  “บุคลากรประจ�าการ”  หมายความว่า  บุคคลที่ก�าลังปฏิบัติทั้งสังกัดภาครัฐหรือ

        เอกชนโดยไม่จ�ากัดอาชีพ

   “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่เป็นที่

       ปรึกษาดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการ

       เรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และให้มี

       ส่วนในการประเมินผล
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  “คณะอาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  กลุ่มบุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่

       เป็นที่ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ 

       วิธีการเรียนควบคุมโปรแกรมการเรียน

  “ศูนย์ให้การศึกษา”  หมายความว่า  สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้น

       ส�าหรับให้การศึกษาแก่บุคลากรประจ�าการ

  “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความว่า วิธีการจัดการศึกษาส�าหรับบางรายวิชาใน

       หลักสูตร โดยผู้เรียนไม่ต้องเข้าเรียนใน

       ชั้นเรียน แต่อาศัยวิธีการเรียนโดยสื่อประเภท

       ต่าง ๆ แทน

 ข้อ 4  ในการจดัการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการ มหาวทิยาลัยสามารถจัดตัง้ศนูย์ให้การศกึษา

ในเขตท้องถิ่นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

  ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการได้เฉพาะโปรแกรมวิชาที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตรแล้ว

  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสมในรายวิชาที่ไม่บังคับให้เข้าชั้นเรียน

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนและการสอบเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 

  ข้อ 5  ในการขอเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรอืสาขาวชิาใด ในระดับใด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา และจะต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการอ�านวยการโครงการจดัการศกึษาส�าหรบั

บุคลากรประจ�าการ

  เพือ่ให้การจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพ ให้มหาวทิยาลยัก�าหนดให้มจี�านวนนกัศกึษาตามโครงการจดั

การศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย

  ข้อ 6  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 43

          6.1 คณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ ประกอบด้ว

ยอธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก/สถาบันท่ีเก่ียวข้อง เป็นกรรมการ โดย

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

  ในกรณีจ�าเป็น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 

คณะกรรมการอ�านวยการโครงการจดัการศกึษาส�าหรบับุคลากรประจ�าการ คณะกรรมการอ�านวยการโครงการ

จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ ท�าหน้าที่อ�านวยการบริหารโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากร

ประจ�าการของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อย

        6.2 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ หรือ 

คณะกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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   คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการท�าหน้าที่ด�าเนิน

งานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ

  ข้อ 7  ในการรับเข้าศึกษา ให้มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาจากบุคลากรประจ�าการ 2 ประเภท คือ 

ประเภทเข้าศึกษาตามความต้องการของต้นสังกัดและประเภทบุคคลทั่วไป โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัย

   การรบัเข้าศกึษา มหาวทิยาลยัจะต้องจดัให้มกีารสอบวดัความรูพ้ืน้ฐาน ความพร้อมเพือ่ใช้ผล

การสอบ เป็นเกณฑ์หนึง่ในการรบัเข้าศกึษา และอาจใช้เป็นแนวทางในการจดัรายวชิาเรยีนเพิม่เติมเฉพาะราย

ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

  ข้อ 8  มหาวิทยาลัยต้องจัดอาจารย์ที่ปรึกษา และหรือคณะอาจารย์ท่ีปรึกษารับผิดชอบและให้ 

ค�าปรึกษาแก่นักศึกษา ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด หรือเวลาอื่นตามความเหมาะสม

   เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมหาวทิยาลยัต้องจดัให้มคีู่มอืส�าหรบัอาจารย์ทีป่รกึษา ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่

ของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  ข้อ 9  การจัดการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัสามารถด�าเนนิการได้ทัง้ในและหรือนอกเวลาราชการ

   ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพื่อให้นักศึกษามีเวลาศึกษาและค้นคว้าหา 

ความรูเ้พิม่เตมิก�าหนดให้นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิภาคการศกึษาละ 12 หน่วยกติ ในกรณท่ีีนกัศกึษา

รายใดมีความจ�าเป็น มหาวทิยาลยัอาจจะพจิารณา ให้ลงทะเบยีนเรยีนเกนิกว่าภาคการศกึษาละ 12 หน่วยกติ

ได้ แต่ต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต หรือตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

  ข้อ 10  เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ก�าหนดให้อาจารย์ผู้สอน สอนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 

12 คาบ โดยในคาบหนึ่ง ให้มีเวลาสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที

   ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการท�าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบใน

การจัดอาจารย์ผู้สอนตามที่โปรแกรมวิชาและคณะเสนอ ในแต่ละภาคการศึกษา

  ข้อ 11  ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท�าเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้แก่นักศึกษาในแต่ละ

ภาคการศึกษา  

 ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้นักศึกษามี และใช้ต�าราหลักในรายวิชาที่เปิดสอน ต�าราหลัก อาจ

เรยีบเรยีบโดยอาจารย์มหาวทิยาลยั หรอืผูเ้ชีย่วชาญภายนอกกไ็ด้ โดยจะต้องมขีอบเขตและระดับของเนือ้หา

เหมาะสมกับระดับการศึกษา

  ข้อ 13  ให้มีการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัย

ต้องพัฒนา โสตทัศนูปกรณ์ พื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน และเพียงพอกับจ�านวนนักศึกษาที่มี

อยู่
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  ข้อ 14  ให้มหาวิทยาลัยจัดบริการห้องสมุดและอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมจากห้องสมุดมากขึ้น

  ข้อ 15  เกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 และให้มหาวิทยาลัย

แต่งต้ังคณะกรรมการท�าหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชา 

ต่าง ๆ

  ข้อ 16  การจ่ายเงนิตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการด�าเนนิการ ค่าตอบแทนการส่งเสรมิคณุภาพ

การศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้จ่ายได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของเงิน 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ในภาคการศึกษานั้น

  อตัราการเกบ็และการจ่ายเงนิในการจดัการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ  

พ.ศ. 2549

  ข้อ 17  ให้จ่ายค่าตอบแทนในการออกข้อสอบ ค่าตรวจกระดาษค�าตอบในการสอบวดัความรูพ้ืน้ฐาน

และในรายวิชาที่จัดตามระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสม ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

  ข้อ 18  ให้มหาวิทยาลัย ประเมินการสอนของอาจารย์ผู ้สอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ 

อาจารย์ผู้สอนได้ข้อมูล  ย้อนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน

  ข้อ 19  ให้มกีารวจิยัประเมนิผลการจดัการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการทกุระยะ 2 ปี เพือ่พฒันา

โครงการ

  ข้อ 20  ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิด

ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้

 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

      

      (นายอรัญ ธรรมโน)

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

45



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

46



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

47



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

48



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

49



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

50



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

51



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

52



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

53



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

54



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

55



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

56



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

57



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

58



SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY  

ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ





  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

61

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ 

พ.ศ. 2549
 

 เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัด

การศึกษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549 จงึเหน็สมควรให้ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดบั

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ดังนี้

  1.  ครุศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท

  3.  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  4.  บริหารธุรกิจบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,500 

บาท

 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

             

                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ

พ.ศ. 2550

 เพ่ือให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อ 

การจัดศึกษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549 จึงเหน็สมควรก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดบั

อนุปริญญา ปริญญาตรี และ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส�าหรับการศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา ดังนี้

 1. ครุศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  9,500  บาท

 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  10,000  บาท

 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  9,500  บาท

 4. บริหารธุรกิจบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  9,500  บาท

   ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2550

       

                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ (ภาค กศ.บป.) พ.ศ. 2552
 

 เพ่ือให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อ 

การจัดศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าปีการศึกษา พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ดังนี้

  1. เทคโนโลยีบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท

  2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  3. นิเทศศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,500 บาท

 

   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

        

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

ส�าหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ�าการ (ภาค กศ.บป.) พ.ศ. 2553
 

 เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินส�าหรับ

นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดอัตราคา่ธรรมเนียม

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

  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,500 

บาท

 

   ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

           

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

65

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี

ส�าหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2554

  เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นักศึกษาโครงการจัดการ

ศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ  พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ 

เหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ดังนี้

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

  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย                       

ภาคเรียนละ 4,500 บาท

    ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

                

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี

โครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ (กศ.บป.) พ.ศ.๒๕๕๕
 

 เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงิน 

ค่าธรรมเนยีมการศกึษาระดับอนปุรญิญา ปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ี(ต่อเนือ่ง) โครงการจดัการศกึษาส�าหรบั

บุคลากรประจ�าการ (กศ.บป.) พ.ศ.๒๕๔๙  จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

จ่ายระดับปริญญาตรี ดังนี้

  1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)     ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  ๘,๐๐๐  บาท

  2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)   ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  ๗,๕๐๐  บาท

  

 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาค

เรียนละ ๔,๕๐๐ บาท

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี)

             รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นรายวิชาเรียน

และค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน ส�าหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.
 

 เพ่ือให้การด�าเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการ

ศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2549 เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย ถูกต้อง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ในการประชุมเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบก�าหนดแนวปฏิบัติการช�าระเงิน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นรายวิชา และค่าธรรมเนียมการขอโอนผล

การเรียนส�าหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ดังนี้

  1. ให้นกัศึกษาจ่ายช�าระค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่าย ตามอตัราทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

ก�าหนด ในทุกภาคเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเรียน

  2. ในกรณีที่นักศึกษาช�าระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายครบตามจ�านวนภาคเรียนในแผนการเรียน

แล้วแต่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา และมีรายวิชาที่ต้องเรียนในภาคเรียนถัดไป หากจ�านวนหน่วยกิตที่เรียนใน 

ภาคเรยีนถดัไปดงักล่าว รวมแล้วไม่เกนิ 6 หน่วยกิต จะได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่าย

ในภาคเรียนนั้น แต่ให้จ่ายค่าบ�ารุงการศึกษาแทน ในอัตราภาคเรียนละ 700 บาท

  3. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนโดยช�าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จะได้รับการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นรายวิชา และค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน

  จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

 

   ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549

       

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาค�าร้องนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
 

 เพื่อให้การพิจารณาค�าร้องนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัย 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2550 จึงได้ก�าหนดเกณฑ์การ 

พิจารณาค�าร้องนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคไว้ดังนี้

  1.  กรณีเจ็บปวย ผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นค�าร้องจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าปวย โดยมีใบรับรองแพทย์จาก 

โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน สถานีอนามัย ที่ระบุวันและเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น

  2.  กรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

   2.1  ไปราชการ/ไปสอบ/ไปศึกษาดูงาน/ไปปฏิบัติงานตามค�าส่ัง (อยู่เวร) ผู้มีสิทธิ์ยื่นค�าร้อง

จะต้องมีหลักฐานยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด และระบุวัน-เวลาชัดเจน

   2.2  งานฌาปนกิจ ผู้มีสิทธิ์ยื่นค�าร้องจะต้องเก่ียวข้องกับผู้ตายอย่างใกล้ชิด (บิดา-มารดา,  

พี่-น้อง, คู่สมรส) และมีหลักฐานใบมรณบัตร

   2.3  เกดิอบัุตเิหตรุะหว่างทาง ผูม้สีทิธิย์ืน่ค�าร้องจะต้องมหีลกัฐานใบแจ้งความบนัทึกประจ�าวนั 

จากสถานีต�ารวจ ระบุวัน-เวลาชัดเจน เท่านั้น

  3.  กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ

  ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

   จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติโดยทั่วกัน

    

   ประกาศ ณ วนทั ี่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

       

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง  การก�าหนดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 หมวดที่ 7 การขอโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการโอนสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 22.4.4 ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สามารถ    เทียบ

โอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยไม่น�าเง่ือนไข ข้อ 22.1 และข้อ 22.4.1 มาพิจารณา และให้นับ

หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเรจ็การศกึษา โดยไม่ต้องบนัทกึผลการเรียนเป็นรายวชิา มหาวทิยาลยัจงึก�าหนด

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาข้างต้นให้เรียนในหมวดการศึกษาทั่วไป จ�านวน 15 

หน่วยกิต  

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 30 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

ประกอบกับข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ว่าด้วยการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2558 จงึออก

ประกาศไว้ดังนี้

ข้อ  1  รายวชิาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปทีผู่ส้�าเร็จการศกึษาระดับอนปุริญญา หรือประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องศึกษาดังนี้

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

บังคับเรียน     9  หน่วยกิต

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

บังคับเรียน      3  หน่วยกิต

GEH0101 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)
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(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

บังคับเรียน            3  หน่วยกิต

GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(3-0-6)

ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็น 

ต้นไป

ประกาศ  ณ วันที่        เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2558

            

(ดร.พิพัฒน์   ลิมปนะพิทยาธร)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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งานทะเบียนที่นักศึกษาควรทราบ

การปฏิบัติตนในการรับบริการ

  นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 1. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ไปติดต่อกับหน่วยงาน

 2. แต่งกายสุภาพ เมื่อไปติดต่อกับหน่วยงาน

 3. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ประจ�าหน่วยงานด้วยกิริยาวาจาสุภาพ

 4. เตรียมหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม

 5. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการของแต่ละหน่วยงานโดยละเอียดและปฏิบัติตาม

  ตัวอย่างเช่น

  5.1  การตดิต่อกบัส�านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ซึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัเอกสาร และ

หลักฐานทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัตินักศึกษาต้องยื่นค�าร้องเป็นหลักฐาน ควรปฏิบัติดังนี้

  5.1.1  เลือกค�าร้องให้ตรงความประสงค์

    5.1.2  กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน

    5.1.3  ผ่านขั้นตอนต่างๆที่ระบุในค�าร้องให้ครบ

    5.1.4  ติดตามผลหลังจากยื่นค�าร้องแล้ว 3 - 5 วัน

     ดังนั้นนักศึกษาควรวางแผนก่อนล่วงหน้า ส�าหรับการติดต่อขอหลักฐานต่างๆ อย่างน้อย 1-3 วัน 

ก่อนถงึวนัทีต้่องการใช้หลกัฐานเหล่านัน้ เพราะส�านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีนจะไม่สามารถให้บริการ

แก่นักศึกษาโดยเร่งด่วนได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพ่ือป้องกันความผิดพลาด

เหล่านัน้อนัจะส่งผลเสยีหายทัง้นกัศกึษาและมหาวทิยาลัยเมือ่เกดิปัญหาในการขอรับบริการไม่ควรแก้ปัญหา

ด้วยตนเอง ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที ่อาจารย์ประจ�าหน่วยงาน อาจารย์ทีป่รกึษา หรอืเขยีนบนัทกึแจ้งต่อฝายต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้นๆ

1.  ระบบการศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค (Semester) โดยแบ่งการศึกษาหนึ่งเป็น 

2 ภาคเรียนปกติ คือภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนหนึ่งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และ

มหาวิทยาลัยอาจจะเปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่ไม่นับเป็นภาคเรียนปกติ มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า       

8 สัปดาห์ แต่ให้มีจ�านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับภาคเรียนปกติ  
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2. ระบบหน่วยกิต

 ก�าหนดปรมิาณการศกึษาของแต่ละรายวชิา ให้ก�าหนดเป็นหน่วยกติหรือมาตราทีแ่สดงถงึเวลาเรียน

เป็นคาบต่อสัปดาห์ ใน 1 คาบ จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 60 นาทีและหน่วยกิตจะแสดงค่าระดับความ

ส�าคัญในแต่ละรายวิชาด้วยซึ่งเวลาเรียนอาจจะเท่ากันหือมากกว่าจ�านวนหน่วยกิตก็ได้

       เช่น  3(3-0-6)  : วิชา 3 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 3 คาบ ศึกษาด้วยตนเอง 6 คาบ

             3(2-2-5)  :  วิชา 3 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 2 คาบ ภาคปฏิบัติ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเอง 5 คาบ

             2(1-2-3)  :  วิชา 2 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 1 คาบ ภาคปฎิบัติ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเอง 3 คาบ

เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงก�าหนดเงื่อนไขการลง

ทะเบียนไว้ดังนี้

  นักศึกษา กศ.บป. จะลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

3.  การลงทะเบียนวิชาเรียนออนไลน์ผ่านทาง Internet

4.  การแก้ “I”, IP

เม่ือนักศึกษาได้รบัแจ้งผลว่าได้เกรด “I”, IP ในรายวชิาใด นกัศกึษาจะต้องรบีด�าเนนิการตดิต่ออาจารย์

ผู้สอนในรายวิชาที่ได้เกรด “I”, IP นั้น เพื่อท�างานเพิ่มให้สมบูรณ์และผู้สอนจะได้เปลี่ยนเกรด “I”, IP เป็นค่า

ระดับคะแนน โดยเกรด “I”ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไปและส�าหรับ IP 

ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นใน 1 ภาคเรียนถัดไป

5.  การรักษาสภาพนักศึกษา หรือการลาพักการเรียน

นกัศกึษาทีม่คีวามจ�าเป็น หรอืมคีวามประสงค์จะรกัษาสภาพ/ลาพักการเรียนในภาคเรียนใด จะต้อง

ยืน่ค�าร้องขอรกัษาสภาพการเป็นนกัศึกษาทีส่�านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนและ จะต้องด�าเนนิการให้

เสร็จสิ้นภายในเวลาตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วและมีความประสงค์จะขอลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้นให้ขอ

ค�าร้องขอลาพักการเรียนที่ ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น�าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ

การขอลาพกัการเรยีน จะลาพกัได้คราวละ 1 ภาคเรยีนเท่านัน้ ส�าหรบันกัศกึษาใหม่ในภาคเรยีนแรก

ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว ไม่สามารถ ยื่นค�าร้องขอลาพักการเรียนหรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษายกเว้น

บางกรณี 
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6.  การประมวลผลการศึกษา

      สิน้ภาคเรยีนแรกต้องได้เกรดเฉลีย่สะสมมากกว่าหรือเท่ากบั 1.00  ถ้าต�า่กว่าทีก่�าหนดต้องพ้นสภาพ  

การเป็นนักศึกษา 

        สิ้นภาคเรียนที่สองแรกต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 1.25  ถ้าต�่ากว่าที่ก�าหนดต้องพ้น

สภาพการเป็นนักศึกษา 

      สิน้ภาคเรยีนท่ีสามต้องได้เกรดเฉลีย่มากกว่าสะสมหรอืเท่ากบั 1.50 ถ้าต�า่กว่าทีก่�าหนดต้องพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา 

          สิ้นภาคเรียนที่สี่ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ  1.75  ถ้าต�่ากว่าที่ก�าหนดต้องพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษา 

        สิน้ภาคเรยีนทีห้่าต้องได้เกรดเฉลีย่สะสมมากกว่าหรอืเท่ากบั 2.00  ถ้าต�า่กว่าท่ีก�าหนดต้องพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษา 

พ้นสภาพ GPA < 1.00 GPA>=2.00 ปกติภาคเรียน
แรก

ภาคเรียน
ถัดไป

GPA : 1.00-1.99

วิกฤติ

พ้นสภาพ GPA < 1.25 GPA>=2.00 ปกติ

ภาคเรียน
ถัดไป

GPA : 1.25-1.99

รอพินิจ 1

พ้นสภาพ GPA < 1.50 GPA>=2.00 ปกติ

ภาคเรียน
ถัดไป

GPA : 1.50-1.99

รอพินิจ 2

พ้นสภาพ GPA < 1.75 GPA>=2.00 ปกติ

ภาคเรียน
ถัดไป

GPA : 1.75-1.99

รอพินิจ 3

พ้นสภาพ GPA < 2.00 GPA>=2.00 ปกติ
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7.  การขออนุญาตสอบในกรณีที่ตารางสอบซ�้าซ้อน/การขาดสอบกลางภาค, ปลายภาค

 นักศึกษาที่ตารางสอบซ�้าซ้อน ให้ด�าเนินการดังนี้

 1. ขอรับแบบฟอร์มสอบกับกรรมการกลาง

 2. ยืน่ค�าร้องทีผ่่านการอนญุาตจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ทีป่รึกษาน�าส่งส�านกัส่งเสริมวชิาการฯ 

ทั้งนี้ให้ด�าเนินการก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 3. เข้าสอบตามห้องสอบกรรมการกลาง โดยมาติดต่อขอสอบก่อนเวลาสอบจริง 1 ชั่วโมง

         กรณีนักศึกษาขาดสอบกลางภาค

 1. รับค�าร้องขออนุญาตสอบที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 2. ค�าร้องขอสอบต้องผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา, ผู้สอนรายวิชาท่ีขาดสอบ แล้วน�า

ค�าร้องไปยื่นยังคณะวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ

         กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค

 1. ให้ยื่นค�าร้องขออนุญาตสอบอย่างช้าที่สุดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบ 

เป็นต้นไป

 2. มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้สอบตามเกณฑ์การพิจารณา (ดูรายละเอียดในคู่มือการศึกษา)

8.  การโอนสภาพนักศึกษา

  นักศึกษาภาคปกติสามารถโอนสภาพเป็นนักศึกษา ภาค กศ.บป. ได้เมื่อมีความจ�าเป็นโดยยื่นค�าร้อง

ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยและให้เขียนค�าร้องขอโอนวิชาเรียนด้วย  

9.  การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

 1. นกัศกึษาท่ีประสงค์จะเปลีย่นค�าน�าหน้านาม เปลีย่นช่ือตัว และชือ่สกลุ ให้ยืน่หลกัฐานต่างๆ ดังนี้

    -  ค�าร้องเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย

    -  ใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

    -  ใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.4) พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

    -  ใบส�าคัญการสมรส(ค.ร.3)พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

    -  ส�าเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว(ท.ร.14) พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

      ให้ยื่นค�าร้องพร้อมหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวที่ส�านักส่งเสริมวิชาการฯ นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา

แล้วจะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวในใบส�าคัญต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้ได้

 2. การขอแก้ไข วันเดือน ปีเกิด ที่ผิดพลาด จะต้องน�าหลักฐาน เช่น ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง

พร้อมส�าเนา หรือสูติบัตรยื่นพร้อมค�าร้องขอแก้ วัน เดือน ปีเกิดที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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10. การท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

  บัตรประจ�าตัวนักศึกษา เป็นเอกสารทางราชการที่มหาวิทยาลัยจะออกให้กับนักศึกษาทุกคน  

ซึ่งนักศึกษา จะต้องแสดงบัตรทุกครั้งในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือเข้าสอบ

 การขอท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ

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

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก�าหนด

 2. นักศึกษาท่ีท�าบัตรประจ�าตัวสูญหาย หรือเสียหาย ให้ยื่นค�าร ้องท�าบัตรใหม่พร้อมกับ  

ช�าระเงิน 100 บาท

 3. บตัรประจ�าตวัหมดอาย ุปกตมิหาวทิยาลัยจะออกบตัรประจ�าตัวให้เท่ากบัอายกุารเป็นนกัศกึษา

ปกติ คือ 2 ปี และ 4 ปี และ 5 ปี  ถ้านักศกึษายงัไม่จบการศึกษาและต้องใช้บตัรนกัศกึษาต่อไป ให้ยืน่ค�าร้อง

ขอต่อบัตรประจ�าตัวนักศึกษาและช�าระค่าธรรมเนียมอีกคนละ 100 บาท มหาวิทยาลัยจะต่อบัตรประจ�าตัว

ให้คราวละ 1 ปี

11. การขอจบการศึกษา

  ในภาคเรยีนสดุท้ายทีน่กัศกึษาเรียนครบหลกัสตูรของทกุระดบั ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอจบการศกึษา 

ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนที่จบการศึกษา ณ ส�านักส่งเสริมวิชาการฯ โดยด�าเนินการดังนี้

 1. นักศึกษา/ตัวแทนห้อง รับเอกสารซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มค�าร้องใบขอจบ, ใบตรวจสอบ 

 2. ข้อมูลส่วนตัว, ใบรายช่ือ ส่งใบขอจบ ณ ส�านักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อน�าไปใช้และตรวจสอบ 

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว

 3. นักศึกษา/ตัวแทนห้อง เก็บรวบรวมเอกสารตามข้อ1. พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูปและ1 นิ้ว 2 รูป 

ถ่ายสวมชุดครุย ท่ีงานบริการการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด หรือนักศึกษาที่ประสงค์จะส�าเร็จการ

ศกึษาให้กรอกข้อมูลค�าร้องผ่าน web ภายใน 30 วนัแรกของภาคเรยีนทีจ่บการศกึษา หากไม่กรอกข้อมลูแจ้ง

ให้ส�านักฯทราบถือว่านักศึกษาจะไม่ขอจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น 

12. การขอใบรับรอง ใบรับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร

  นกัศกึษาจะเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาอย่างสมบรูณ์เมือ่คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยประชมุอนมุตัผิล

แล้วเท่านั้น

 - เมือ่คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิล้ว มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคณุวฒุแิละใบรายงาน

ผลการศึกษาให้นักศึกษา

 - หลักฐานใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะออกให้กับ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นค�าร้องและช�าระเงิน  
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ก�าหนดมาตรฐานการให้บริการ จ�าแนกตามประเภทใบรับรอง (นักศึกษาปัจจุบัน)

ประเภทใบรับรอง เอกสารแนบ ก�าหนดรับ

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 1 วันท�าการ

ใบรับรองการเป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย 1 วันท�าการ

ใบรับรองว่าเรียนครบหลักสูตรและก�าลังรอ
สภาฯ อนุมัติให้ปริญญา 

แนบรูปถ่าย 2 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุด
ครุย)

1 วันท�าการ

ใบแทนปริญญาบัตร/ใบแทนประกาศนียบัตรฯ
(กรณีสูญหาย/ช�ารุด)

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

1 วันท�าการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript) 1 วันท�าการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ 
(Transcript) เขียนชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ

      ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา 1 วันท�าการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript)       ส�าเร็จการศึกษา  แนบรูป 
      ถ่าย 1 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย) 

1 วันท�าการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ 
(Transcript)เขียนชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ

      ส�าเร็จการศึกษา  แนบรูป 
      ถ่าย 1 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย) 

1 วันท�าการ

ใบรับรองอื่นๆ 1 วันท�าการ

*หมายเหตุ การออกเอกสารทางการศึกษา ต้องช�าระเงิน ใบละ 100 บาท



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

79

ขั้นตอนการใช้บริการขอใบรับรองทางการศึกษา

กรอกแบบฟอร์มใบค�าร้องขอใบรับรอง

น�าใบค�าร้องช�าระเงินที่งานคลัง

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่นัดวันมารับใบรับรอง

น�าใบเสร็จรับเงินมายื่นต่อเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรอง
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ขั้นตอนการท�าบัตรนักศึกษาใบที่ 2

บัตรหายหรือช�ารุด

เขียนแบบฟอร์มท�าบัตรนักศึกษาใหม่ที่ส�านักส่งเสริมฯ

ช�าระเงินที่งานคลัง 100 บาท

ยื่นแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่ส�านักส่งเสริมฯ

นั่งรอ 10 นาที รับบัตรนักศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรอง
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ระบบบริกำร
กำรศึกษำออนไลน์
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หลักสูตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ





SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ระดับปริญญำตรี 4 ปี

รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร

  รอบรู้ คู่คุณธรรม น�าสหวิทยาการ บริหารจัดการองค์กร

 1.2  ความส�าคัญของหลักสูตร

  การศกึษาในสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการพฒันาประเทศ ทัง้ในระดับ

ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�าคัญในเรื่องการกระจายอ�านาจการปกครองไปสู่

ท้องถิ่น การให้ท้องถิ่นมีอิสระในการก�าหนดนโยบาย มีอิสระการใช้หรือควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ของท้องถิ่น

เอง ดังน้ัน การให้ท้องถ่ินมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ตามหลักธรรมาภิบาล มีส�านึกในส่วนรวมหรือมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคลากรภาครัฐ

หรือแม้กระทั่งบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในองค์การภาครัฐแต่ต้องค�านึงถึงประโยชน์ขององค์การหรือประโยชน์ของ

สังคมจึงเป็นสิ่งส�าคัญ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาในการเปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนกระทั่งถึง

ปัจจุบันที่ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พิจารณาให้การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา ได้มกีารตดิตามประเมนิผล และปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทนัสมยั พร้อมรับกบั

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่มีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา

  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศในการเข้าไป

ร่วมพัฒนาประเทศทั้งในระดับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับอารยประเทศ 

โปรแกรมวชิาฯ จงึเหน็ควรปรบัปรงุหลกัสตูร โดยเน้นท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั เพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม

มาตรฐานความรู้ และแสดงสาระความรู้ตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะเป็นผู้รักถิ่นฐาน รับใช้ท้องถิ่น สามารถเข้าใจในระบบบริหารงานภาครัฐ มีความรู้ ความสามารถ 

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาให้เป็นบณัฑติทีม่คีณุธรรม

จริยธรรมและยึดมั่นการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.3.1  เพื่อผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคม และมีทักษะในการประกอบอาชีพ อันน�าไปสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
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1.3.2  เพื่อให้บัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีความตระหนักและสนใจปรากฏการณ์ทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง 

1.3.3  เพือ่ให้บัณฑิตด้านรฐัประศาสนศาสตร์ เกดิทกัษะในการศกึษาค้นคว้าหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ินและ

ประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  2. มคีณุสมบตัอิืน่ครบถ้วนตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา ว่าด้วยการจัดการศกึษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

   3.1.1  จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  131  หน่วยกิต

   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

    โครงสร้างหลกัสตูร แบ่งเป็นหมวดวชิาทีส่อดคล้องกบัทีก่�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

     บังคับเรียน    9 หน่วยกิต

    เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต

  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต

    บังคับเรียน     3  หน่วยกิต

    เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 

   บังคับเรียน     3  หน่วยกิต  

   เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน 60 หน่วยกิต

  2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

   - บังคับเรียน 15 หน่วยกิต

   - เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8 หน่วยกิต

 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
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   3.1.3 รายวิชา

  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

   1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

     บังคับเรียน  9  หน่วยกิต

 GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

 GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6)

 GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน   3(3-0-6)

 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

 GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6

 GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

 GEL0303  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

 GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

 GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

 GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

   บังคับเรียน  3  หน่วยกิต

 GEH0401  วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

 GEH0402  ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 

 GEH0403  มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)

 GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)

 GEH0405  มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

 GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)

 GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

 GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมน�าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)  

 GEH0409  วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

  1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

   บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 

 GES0501  วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)
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 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

 GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)

 GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)

 GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)

 GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)

 GES0801  งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

      

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน 60 หน่วยกิต

 2581103   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)

 2581104  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  3(3-0-6)

 2581105    การบริหารราชการไทย 3(3-0-6)

 2581201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)

 2581301  องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)

 2581302  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)

 2582103  การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

 2582204  กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)

 2582301  นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)

 2582305  การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6)

   2582306  วิทยาการทางการบริหาร 3(3-0-6) 

 2583101  รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6)

 2583309  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6)

 2583310  ระบบสารสนเทศส�าหรับการบริหาร 3(3-0-6)

 2583903   สถิติส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5)

 2583904  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 

 2584302  จริยธรรมทางการบริหาร 3(3-0-6)

 2584905  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)

 2584907  หัวข้อพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)

 3631001   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

109

    2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหา  ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

     - บังคับเรียน 15 หน่วยกิต

 ให้เรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้

 (ก) กลุ่มนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

 2582403 องค์การแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)

 2582404 การตลาดส�าหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 2583405 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6)

 2583406  นวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ  3(3-0-6)

 2583407 ความคิดสร้างสรรค์ส�าหรับนวัตกรรมภาครัฐ 3(3-0-6)

  (ข) กลุ่มนโยบายสาธารณะและการวางแผน

 2582501  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

 2582503  นโยบายพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6)

 2583503  การวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6)

 2583505  การประเมินผลโครงการ 3(3-0-6)

 2583506  นโยบาย แผน และโครงการส�าหรับชุมชน 3(3-0-6) 

  (ค)  กลุ่มการบริหารจัดการท้องถิ่น

 2582603  แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการท้องถิ่น 3(3-0-6)

 2582604  กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)

 2583604  การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)

 2583605  การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6)

 2583606  การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

  (ง) กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 2582703  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

 2582704 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

 2583702 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

 2583703 การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน 3(3-0-6)

 2583704 การจัดการผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6)

 - เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้

   2582101 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)

 2582104 สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
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 2582202 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป 3(3-0-6)

 2582205 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)

 2583102 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6)

 2583201 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3(3-0-6)

 2583202 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6)

 2583203 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6)

 2583306 ภาวะผู้น�าทางการบริหาร 3(3-0-6)

 2583311 การจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6)

 2583404 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)

 2584101 สถานการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 2584201 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6)

 2584202 ระบบความยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)

  2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต

 เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้

 กลุ่มที่ 1  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 2584802  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2(1-2-3)

  2584803  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 6(540)

 กลุ่มที่ 2 สหกิจศึกษา   

 7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)

  7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

     ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมา

แล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเร็จของหลักสูตร
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

1. ปรัชญาความส�าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

 “ผลตินกัสาธารณสขุมอือาชพีทีม่คีณุธรรมน�าวทิยาศาสตร์ก้าวหน้าเพ่ือพัฒนาสุขภาพชมุชน”

  1.2 ความส�าคัญของหลักสูตร

 เป็นหลกัสตูรทีต่อบสนองความต้องการของท้องถ่ิน เพราะจากข้อมลูการพบปะติดต่อประสาน

งานกบัเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุและประชาชนในท้องถิน่ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาสาขาวทิยาศาสตรบณัฑติ

(สาธารณสุขชุมชน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) ที่ผ่านมายังมีคุณลักษณะของบัณฑิตบาง

ประการทีไ่ม่สอดคล้องกบัความต้องการทีน่บัเป็นความจ�าเป็นของหน่วยงานอาท ิโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบล และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ กล่าวคือหน่วยงานเหล่านี้จ�าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะการให้

บริการสุขภาพต่อประชาชนทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เน้นด้านการส่งเสริม

การเรยีนรู ้การแนะน�าและให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการส่งเสริมสุขภาพการป้องกนัโรค การควบคมุโรค การบ�าบดั

โรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเชื่อมโยง

เป็นองค์รวม ด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ท�าให้เกิดโรคและ

ลดความเสีย่งการเจ็บปวยต่อบุคคล ครอบครวัและชมุชน สามารถท�าการตรวจประเมนิและการบ�าบดัโรคเบือ้ง

ต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ปวย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวางแผนครอบครัว การตรวจประเมิน

อาการเจ็บปวย และการช่วยเหลือผู้ปวยเพื่อการส่งต่อ

 กอร์ปกับได้รับค�าเรียกร้องให้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมาอย่าง

ต่อเนือ่ง ดงัผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการปรบัปรงุหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏั

สงขลา ของวรพล หนนูุน่ และคณะ (2559) ทีพ่บว่า ปัจจยัส�าคญัทีส่ดุทีส่่งผลต่อการเลอืกศกึษาต่อในหลกัสตูร

นี้คือเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 60.8 โดยนักเรียนมีความเห็นว่าหลักสูตรนี้มี

ความเหมาะสมทีจ่ะเปิดสอน และมคีวามมัน่ใจว่าเรยีนหลักสูตรนีแ้ล้วสามารถน�าไปประกอบอาชพีในอนาคต

ได้ตลอดจนมีความมั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ด้านผู้ใช้บัณฑิต

ทั้งหมดคิดว่าการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความเหมาะสมและเมื่อจบแล้วคาดว่าจะมีงานท�าและเกือบทั้งหมดมีความ

ต้องการรับบัณฑิตในสาขานี้เข้าปฏิบัติงานคิดเป็น ร้อยละ 97.1 โดยระบุว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 

เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองและเมื่อมี พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 บังคับใช้แล้ว ซึ่ง

เป็นสิง่ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาทีเ่คยเกดิขึน้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการบณัฑติของหน่วยงานดงัที่
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กล่าวมาได้ตรงและเหมาะสมกว่า จงึพฒันาหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ โดยเพิม่ความเข้มข้นของวชิาชพี

ให้เป็นหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสาธารณสขุชมุชน เพือ่ให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.วชิาชพีการ

สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ดังกล่าวแล้วในที่สุด

  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้

   1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้น�าด้านสุขภาพ

ของท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ

   1.3.2  จัดระบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและรายงานความเคลื่อนไหว ด้าน

สถานการณ์สุขภาพชุมชน และปัจจัยก�าหนด

   1.3.3  วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม และใช้ข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ ผลการวจิยั และผลการจดัการความรู ้เพือ่การส่งเสรมิสุขภาพ การปอ้งกัน และแก้ไขปัญหาไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

   1.3.4  วางแผนและปฏบัิตงิานสาธารณสขุทัว่ไปและเฉพาะทางควบคมุก�ากบัและประเมินผล

แผนงานโครงการสาธารณสขุชมุชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการประสานการมส่ีวนร่วมของชมุชนและ

เครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

   1.3.5  ใช้กระบวนการแก้ปัญหาสขุภาพแบบมส่ีวนร่วมต้ังแต่การประเมนิสถานการณ์สุขภาพ

ชุมชนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาสุขภาพ

   1.3.6  มีทักษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพเป็นที่ปรึกษา

แนะน�าฝึกอบรมในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนการด�าเนินงานการเฝ้าระวังร่วมกับสมาชิกทีม 

สหวิชาชีพ

   1.3.7  ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

   1.3.8  พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

   2.2.1 เป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

   2.2.2 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2558หมวด 1 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก)
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   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร

     โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้

  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต

    บังคับเรียน 9  หน่วยกิต

    เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต

   1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต

    บังคับเรียน 3  หน่วยกิต

    เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

   1.3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

    บังคับเรียน 3  หน่วยกิต  

    เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

  2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกิต  

   2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 33  หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 31  หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต

  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

   3.1.3  รายวิชา

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต

      บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

   GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

   GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)

   GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

   GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

   GEL0303  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

   GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
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   GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

   GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

   1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต

      บังคับเรียน   3  หน่วยกิต

   GEH0401  วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   GEH0402  ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)

   GEH0403  มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)

   GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)

   GEH0405  มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

   GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)

   GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   

   GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมน�าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)

   GEH0409  วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

   1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

     บังคับเรียน    3  หน่วยกิต 

   GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

   GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)

   GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)

   GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)

   GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)

   GES0801  งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 100  หน่วยกิต  

   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   33  หน่วยกิต

   4951101  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2(1-2-3)

   4951102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2(1-2-3)

   4951103  ประชากรศึกษาเพื่องานสาธารณสุข 2(2-0-4)

   4951104  การสาธารณสุข  2(2-0-4)

   4951105  ชีวเคมีเพื่องานสาธารณสุข  3(2-3-6)



  SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

117

   4951106  ระบบสุขภาพ   2(2-0-4)

    4951601  สุขภาพจิตเพื่องานสาธารณสุขชุมชน   2(2-0-4)

    4952107  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพื่องานสาธารณสุข  2(1-2-3)

    4952301  อาหารและโภชนาการเพื่องานสาธารณสุข  2(2-0-4)

    4952302  สุขภาพการเจริญพันธุ์  2(2-0-4)

    4952304  อนามัยครอบครัว  2(2-0-4)

    4953109  ภาษาอังกฤษเพื่องานสาธารณสุข   2(2-0-4)

    4953502  หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข  2(2-0-4)

    4953503  เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์   2(2-0-4)

    4954110  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข  2(2-0-4)

    4954206  การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย   2(2-0-4)

    2.2  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต

    4952402  การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุขชุมชน   3(3-0-6)

    4952602  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

        เพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6)

    4953204  หลักการตรวจประเมิน 

          วินิจฉัยและการบ�าบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5)

    4953308  หลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

          เพื่องาน สาธารณสุขชุมชน  3(2-2-5)

    4953403  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(3-0-6)

    4953504  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

          การสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6)

    4953505  วิทยาการระบาดและการประยุกต์

          เพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5)

    4953801  ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย

          เพื่องานสาธารณสุขชุมชน  3(3-0-6)

    4954507  หลักการบริหารการจัดบริการสาธารณสุข   

          และการประกันคุณภาพ  3(2-2-5)

    4954901  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข

          ชุมชนและด้านการจัดบริการสาธารณสุข  1(0-3-2) 

    4954902  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมขน  3(270) 
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    2.3  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

       2.3.1 กลุ่มการส่งเสริมการเรียนรู้  

   และการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า   7   หน่วยกิต

       บังคับเรียน    5   หน่วยกิต

   4952305  หลักส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์   

          เพื่องานสาธารณสุขชุมชน   3(2-2-5)

   4953205  เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(2-0-4)

   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   4954310  การให้ค�าปรึกษาเพื่องานสาธารณสุขชุมชน   2(2-0-4)

   4954508  การจัดการความรู้เพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(2-0-4)

   4954704  ความฉลาดทางด้านสุขภาพ    2(2-0-4)  

       2.3.2 กลุ่มการประยุกต์การตรวจประเมิน

            สุขภาวะและการบ�าบัดเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต  

       บังคับเรียน    8   หน่วยกิต 

   4951201  การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น    2(1-2-3)

   4952202  การบริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุขชุมชน   2(1-2-3)

   4952306  โรคและการป้องกันเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(1-2-3)

   4953309  เภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 2(2-0-4)

   เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   4952203  การดูแลสุขภาพในระบบการแพทย์ทางเลือก    2(2-0-4)

   4952307  การดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น    2(2-0-4)

       2.3.3 กลุ่มการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 

              ไม่น้อยกว่า  11  หน่วยกิต

       บังคับเรียน    9   หน่วยกิต

   4952108  การวัดและประเมินทางสุขภาพ     2(2-0-4)

   4953506  การพัฒนาสุขภาพชุมชน    3(2-3-6)

   4953802  สัมมนาประเด็นแนวโน้มส�าหรับวิชาชีพ

          การสาธารณสุขชุมชน   1(0-3-2)

   4954903  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการ  

          สาธารณสุขชุมชน    3(270)
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   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   4952303  การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่    2(2-0-4)

   4952401  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ    2(2-0-4)

   4952501  การจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤติ    2(2-0-4)

     2.3.4 กลุ่มการจัดการระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า  5   หน่วยกิต

            และการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน

    บังคับเรียน     3   หน่วยกิต

   4952701  สารสนเทศสุขภาพเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    3(2-3-6)

   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

   4953702  การสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(1-2-3)

   4953703  การประชาสัมพันธ์ในตลาดสุขภาพ    2(1-2-3)

     2.3.5 กลุ่มการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต

          ในงานสาธารณสุขชุมชน

   4954803  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(0-6-3)

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต

   ให้เลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลัยโดยไม่ซ�า้กบัรายวชิาทีเ่คยเรียนมาแล้วและ

ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเร็จของหลักสูตร
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    สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง)

- วิชำเอกเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

1.  ปรัชญา  ความส�าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร

   ผลิตบัณฑิตท่ีมคีณุธรรม  มคีวามรูค้วามสามารถทางด้านวศิวกรรมโลจสิติกส์เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิน่ สงัคมและประเทศชาต ิและมส่ีวนในการพัฒนาความรู้ทางวศิวกรรมโลจิสติกส์ให้ก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง

 1.2  ความส�าคัญของหลักสูตร

 ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมทุกขนาดได้มีการลดต้นทุนในการผลิตและบริการในทุกๆด้านโดย

เฉพาะต้นทนุด้านโลจสิตกิส์เพือ่ให้สามารถแข่งขนัได้แต่บคุลากรทางด้านวศิวกรรมโลจิสติกส์ยงัมอียูน้่อยท�าให้

มีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้อยู่เป็นจ�านวนมากดังนั้นโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์เห็นความส�าคัญ

และมีความพร้อมในการเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาค

อุตสาหกรรมโดยบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรโลจิสติกส์ที่มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1.3.1  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ

  1.3.2  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์สามารถคิด

เชิงกลยุทธ์ และคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

  1.3.3  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร มีทักษะการท�างานเป็นทีม มีความ

สามารถในการบริหารจัดการการท�างานได้อย่างเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีในการท�างาน และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้เป็นอย่างดี

  1.3.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวิจัยด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจของท้องถิ่น และเทคโนโลยีของประเทศ

  1.3.5  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1)  ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์-อังกฤษ หรือ

  2)  ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือ

  3)  ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ชา่งอตุสาหกรรม 

ทุกสาขา)

  4)  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด1 การรับเข้าศึกษา 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

 3.1  หลักสูตร

    3.1.1 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

  เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

  บังคับเรียน 3 หน่วยกิต

  เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

  บังคับเรียน 3 หน่วยกิต

  เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

    2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11 หน่วยกิต

    2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม          28 หน่วยกิต

    2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 53 หน่วยกิต

        บังคับเรียน 44 หน่วยกิต

     เลือกเรียน 9 หน่วยกิต
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    2.4  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต

   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    3.1.3  รายวิชา

    1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

     1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต

     บังคับเรียน   9  หน่วยกิต

    GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

    GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)

    GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

    GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

    GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

    GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

    GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

    GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

    GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

   1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต

    บังคับเรียน     3   หน่วยกิต

    GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

    GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)

    GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)

    GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)

    GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

    GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)

    GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

    GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน�าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)

    GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

   1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต

    บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 

    GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)
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    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

   GES0502        ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

   GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)

   GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)

   GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)

   GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)

   GES0801  งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

   2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 100  หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  11  หน่วยกิต

   4131007  ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6)

   4131008  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 3-2-0)1)   

   4211111   เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)   

   4211112   ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-2)

   4571201   คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3(3-0-6)   

   2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   28  หน่วยกิต

   6031101   เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-2-5)

   6031102   วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)

   6031103   พื้นฐานกระบวนการผลิต  3(1-6-5) 

   6031104   แคลคูลัสส�าหรับวิศวกร 1  2(2-0-4)

   6032101   แคลคูลัสส�าหรับวิศวกร 2  2(2-0-4)

   6032102   สถิติวิศวกรรม 1  2(2-0-4)

   6032103   กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)

   6032104   หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า  2(1-3-4)

   6032105   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

   6032106   อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)

   6032107   สถิติวิศวกรรม 2 2(2-0-4)

 2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  เรียนไม่น้อยกว่า 53  หน่วยกิต

   บังคับเรียน   44 หน่วยกิต

   6031201   แนะน�าวิศวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2)

   6032201   การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

   6032202   การศึกษาการท�างานในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

   6032203   วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6)
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     6033201   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)

     6033202   การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6)

    6033203   การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(2-2-5) 

   6033204   การวิจัยด�าเนินงาน  3(2-2-5)

   6033205   ภาษาอังกฤษส�าหรับงานวิศวกรรม  2(2-0-4)

   6033206   โปรแกรมทางวิศวกรรมโลจิสติกส์  2(1-3-4)

   6033207   การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า  3(3-0-6) 

   6033208   สัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์  1(0-2-1) 

   6033209   การขนส่งและการกระจายสินค้า  3(3-0-6)

   6033210   เตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์  1(0-3-2) 

   6033211   การเพิ่มผลผลิตในงานโลจิสติกส์  3(2-2-5)

   6033212   การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ   3(2-2-5)

   6034202   โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์                           2(0-6-3)

   6034203   การจัดการวิศวกรรม  2(2-0-4)

   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 

   6033301   เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  2(1-3-4) 

   6034301   ระบบสารสนเทศส�าหรับโลจิสติกส์  3(2-2-5)

   6034302   การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  3(3-0-6)

   6034303   ระบบบรรจุภัณฑ์  3(3-0-6)

   6034304   การบริหารการจัดซื้อ   3(3-0-6) 

   6034305   กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์  3(3-0-6)

   6034306   การค้าระหว่างประเทศและเขตชายแดน  3(3-0-6)

   6034307   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

   6034308   การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจาย 

       สินค้าส�าหรับโลจิสติกส์ 3(2-2-5)  

   6034309   ปัญญาประดิษฐ์ในงานวิศวกรรม  3(3-0-6)

   6034310   การยศาสตร์  3(3-0-6)

   6034311   การจ�าลองสถานการณ์  3(2-2-5)  

  2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     8  หน่วยกิต

   เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
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   1) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   6033213   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรม 

       โลจิสติกส์ 2(1-2-3)

   6034201   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรม           

       โลจิสติกส์ 6(540)

   2)  กลุ่มสหกิจศึกษา 

    7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  2(90)   

    7000490 สหกิจศึกษา     6(640)

   3)  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต   

   ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่

เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเร็จของหลักสูตร
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เทคโนโลยบีัณฑติ

สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

1.   ปรัชญาของหลักสูตร

           ผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถด้านวชิาการและวชิาชพีทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มคีณุธรรม

และจริยธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2.   ความส�าคัญของหลักสูตร

  หลกัสตูรนีมุ้ง่เน้นการผลติบัณฑิตทีม่คีวามรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยไีฟฟ้าอตุสาหกรรม และ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะต้องศึกษา ปฏิบัติ งานด้านอุตสาหกรรม และสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

3.   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร         

  3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สามารถประกอบอาชีพ โดยน�าหลักวิชาการทางด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.2   เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดในการน�าเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม

   3.3   เพือ่ผลติบณัฑติให้มีความเป็นผูน้�า สามารถวางแผน ประสานงาน และสร้างหลักมนษุยสัมพันธ์

กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี

  3.4   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินัย มีความ 

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพและสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา       

        1.  ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเอกดังนี้

  -   วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม รับนักศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้า 

การติดตั้งไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องท�าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  -  วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา

  2.  มคีณุสมบตัอิืน่ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการ

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างหลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   92  หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

    1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต

     บังคับเรียน      9  หน่วยกิต

    เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต

   1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต

    บังคับเรียน                         3   หน่วยกิต

    เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกิต

   1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 

    บังคับเรียน        3   หน่วยกิต  

    เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 56   หน่วยกิต

      2.1   กลุ่มวิชาบังคับร่วม 26  หน่วยกิต

    2.1.1 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะ 18  หน่วยกิต

    2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   8 หน่วยกิต

       2.2   กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

  - รายวิชาบังคับวิชาเอก 18   หน่วยกิต

  - รายวิชาเลือกวิชาเอก 12   หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6    หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต

   1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต

    บังคับเรียน  9  หน่วยกิต

 GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)

 GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)
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 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

 GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต

  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต

 GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

 GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)

 GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)

 GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)

 GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

 GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)

 GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

 GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน�าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)

 GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 

 GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

 GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)

 GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)

 GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)

 GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)

 GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
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 2.  หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า              56  หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม เรียน 26 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

         2.1.1 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะ เรียน 18 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

 6501205   การเขียนแบบวิศวกรรม    3(1-4-4)

 6501307  คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5)

 6502212   วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6)

 6502213   วัสดุอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

 6503340   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5)

 6503447   การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี  3(2-2-5)

         2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8   หน่วยกิต

          ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้

        กลุ่ม 1 กลุ่มวิชาโครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 6504574 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(2-2-5)

 6504575 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2(1-2-3)  

 6504576  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(270)

        กลุ่ม 2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

 7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  2(90)

 7000490 สหกิจศึกษา  6(640)

2.2 กลุ่มวิชาเอก เลือกเรียนเพียงหนึ่งกลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  

          จากวิชาเอกต่อไปนี้

              วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

รายวิชาบังคับวิชาเอก                                                18  หน่วยกิต

 6502108   วงจรดิจิตอลและลอจิก 3(2-2-5)

  6502110   การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)

  6502422   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 6503125 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(3-0-6)

  6503129   การวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  6503373   สัมมนาในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
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  รายวิชาเลือกวิชาเอก                                                     12  หน่วยกิต

  6502109    เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5)

 6502319  โปรแกรมส�าเร็จรูป 3(2-2-5)

  6503126  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  3(2-2-5)

 6503127 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(2-2-5)

  6503130 ระบบพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  6503131 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(2-2-5)

  6503339   การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5)

  6503341 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(2-2-5)

  6504159   ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5)

  6504160 การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 3(2-2-5)

 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

  รายวิชาบังคับวิชาเอก                                                      18  หน่วยกิต

 6502214    การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 6502218   การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  6502422   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 6502423 การจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  6503373   สัมมนาในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  6503451 สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

 รายวิชาเลือกวิชาเอก                                                       12 หน่วยกิต

 6502215   กระบวนการผลิต 3(3-0-6)

 6502319   โปรแกรมส�าเร็จรูป 3(2-2-5)

 6503235 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5)

  6503237 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(2-2-5)

 6503449  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  6503450   การจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  6503452   การวิจัยด�าเนินงานเบื้องต้น  3(2-2-5)

  6503455 การจัดการบ�ารุงรักษา 3(2-2-5)

  6504466   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

  6504467 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

 ให้เลือกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  โดยไม่ซ�า้กบัรายวชิาทีเ่คยเรยีน 

มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเร็จหลักสูตรของ 

สาขาวิชานี้
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คู่มือการศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2560

 ที่ปรึกษา

 อ.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 อ.วันฉัตร  จารุวรรณโน  รองอ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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 เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 0-7426-0276 โทรสาร 0-7433-6940

 Home Page

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  http://www.skru.ac.th
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หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย

ล�าดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลข 

Fax

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

2 งานธุรการและสารบรรณ 074-260229 ต่อ 1044 074-260230

3 งานคลัง 074-260225 ต่อ 1014 074-260226

4 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 074-260276 ต่อ 1783 074-336940

5 กองพัฒนานักศึกษา 074-260242 ต่อ 1159  074-260243

6 ศูนย์ภาษา 074-260290 ต่อ 1870  074-260291

7 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 074-260297 ต่อ 1990 -

8 ส�านักวิทยบริการ 074-260278 074-260279

9 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 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 ส�านักงานคณะครุศาสตร์ 074-260266 074-260267

16 ส�านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 074-260270 074-260271

17 ส�านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 074-260264 074-074265

18 ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 074-260262 074-260263

19 ส�านักงานคณะวิทยาการจัดการ 074-260268 074-260269

20 ส�านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 074-260272  074-260273

21 ส�านักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 074-260262 074-260263

22 ห้องพยาบาล 074-260244 -

23 โรงแรมสงขลาพาเลซ 074-260292 -

24 โรงเรียนสาธิต 074-260294  074-260295



คู่มือกำรศึกษำ
ส�ำหรับนักศึกษำ ภำค กศ.บป.

ปีกำรศึกษำ 2560

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 
 ยนิดต้ีอนรบันกัศกึษาใหม่ทุกคนเข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เป็น
สถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุแห่งหน่ึงของภาคใต้และเป็นสถาบนัทีม่พีฒันาการอย่างต่อเนือ่งตลอดมา ตัง้แต่
ยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดังเช่นปัจจุบัน
 การที่นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น นับเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาใน
การเรียนรู้ตามสาขาวิชาที่นักศึกษามีความต้องการ มีความสนใจ เพื่อจะน�าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป จึงเป็นโอกาสดีของนักศึกษาที่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพราะ
มหาวทิยาลยัมุง่เน้นให้นกัศกึษามคีวามรู ้ความสามารถ ในเชงิวชิาการและมคีวามประพฤติทีดี่ตามอตัลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยที่ได้ก�าหนดไว้ว่า “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษา
ต่อแล้ว จะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน และรู้จักวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการด�าเนินชีวิต จึงจะจบการศึกษาและ
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้อย่างสมบูรณ์
 คู่มือการศึกษาฉบบันีเ้ป็นเอกสารส�าคญัทีน่กัศกึษาจะต้องศกึษา และน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการ
ศึกษาของตน ทัง้เพือ่การตรวจสอบแผนการเรยีน รายวชิาทีจ่ะลงทะเบยีน หรอืศกึษาเกีย่วกบัข้อบงัคบั ระเบยีบ 
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร  
 สุดท้ายน้ี ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนตั้งใจศึกษา เรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตลอดระยะ
เวลาที่นักศึกษาได้ใช้ชีวิตที่นี่  เพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับระหว่างศึกษาไปพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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