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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY
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กระดังงาสงขลา
พรรณไม้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แนะนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกันระหว่างวงรีส่วนบนเขียนอักษร
ภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ส่วนล่างเขียนอักษรภาษาอังกฤษว่า “SONGKHLA RAJABHAT
UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในเป็นดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่   9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบ กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งโดยรอบ
เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน
ประกอบด้วยสีต่างๆ จำนวน 5 สี ได้แก่
สีน้ำเงิน แทนค่า

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และ
พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว

แทนค่า

แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 40 แห่ง
ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง

แทนค่า

ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม

แทนค่า

ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ก้าวไกลใน 42 สถาบัน

สีขาว

แทนค่า

ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดอกไม้ ต้นไม้ และสี ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกไม้
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้้
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

สี
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกปริฉัตร

ต้นสารภีทะเล

ขาว – แดง
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คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย
ปัญญา นรานํ รตนํ

ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม
2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปณิธาน
ปัญญาญาณของท้องถิ่น
สนองพระราชปิตุคาม
ค่านิยามองค์กร
S = Skill
R = Responsibility

พลังแผ่นดินแห่งสยาม
งดงามอย่างยั่งยืน

		
		

K = Knowledge
U = Unity
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”
นิยาม เป็นคนดี		 						 เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี  หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตน
และสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน
นิยาม มีทักษะชีวิต 					
														
														
														
														

มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต
ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทักษะการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน
ทักษะการเข้าใจผูอ้ น่ื ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด

นิยาม มีจิตสาธารณะ		 			 จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี
คิดสร้างสรรค์

คือ คิดในทางที่ดี ไม่ทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมดี

คือ การกระทำ และคำพูดที่มาจากความคิดที่ดี
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด แห่ งหนึ่งของภาคใต้และเป็นสถาบันที่มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นเพียง
โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ม ณฑลจนกระทั่ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสงขลาดังเช่นปัจจุบัน
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา
เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2462 เมื่อธรรมการมณฑล
นครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นอยู่ที่สงขลา และธรรมการ
จังหวัดสงขลาได้คิดผลิตครูมณฑลขึ้นเพื่อให้ไปทำหน้าที่
สอนในระดั บ ประถมศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นฝึ ก หั ด
ครูมณฑลขึ้น โดยให้เรียนร่วมกับโรงเรียนประจำมณฑล
นครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งขณะนั้น
ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน) รับนักเรียน
จบชัน้ ประถมบริบรู ณ์ (ประถมปีท่ี 3) เข้าเรียนตามหลักสูตร
ป.4, ป.5 และ ป.6 โดยเพิ่มวิชาครูเป็นพิเศษผู้สำเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียกว่าครูประกาศนียบัตร
มณฑล
ในปี พ.ศ.2464 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัด
ครูประจำมณฑลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ.2468 โดยตั้งที่
ตำบลท่าชะมวง อำเภอกำแพงเพชร (ปัจจุบันคืออำเภอ
รัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี
สงขลา) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือครูที่ทางอำเภอ

และจังหวัดต่างๆ ส่งมาเรียน กำหนด 2 ปี สำเร็จแล้ว
จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล (ป.)
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 ให้เลิกการแบ่งเขตการ
ปกครองเป็นมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจำมณฑล
นครศรีธรรมราชที่ท่าชะมวง จึงได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เมือ่ ปี พ.ศ.2477 โดยรับ
นักเรียนทีเ่ รียน ป.6 หรือ ม.2 (ตามแผน การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2475) เข้าเรียนมีกำหนด 2 ปี ครัน้ พ.ศ.2482 จึงได้
เปลี่ยนมาเป็นรับนักเรียน ม.3 เข้าเรียน มีกำหนด 2 ปี
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
นอกจากนีโ้ รงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
ยังรับนักเรียนที่เตรียมไว้เพื่อบรรจุเป็นครูประชาบาล
ซึ่งทางจังหวัดต่างๆ ได้คัดเลือกนักเรียนที่จบ ป.4 จาก
ตำบลทุรกันดารในจังหวัดนัน้ ๆ มาเข้าเรียน มีกำหนด 3 ปี
เมือ่ สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.)
และกลับไปเป็นครูในตำบลที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่
ปี พ.ศ.2482 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดสงขลา ได้ยา้ ยจากท่าชะมวงมาเรียนทีต่ ำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ และในปี พ.ศ. 2490 ก็เปลีย่ นฐานะจาก
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูมลู และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยรับนักเรียน
ทีจ่ บชัน้ มัธยมปีท่ี 6 หรือประโยคประกาศนียบัตรครูมลู (ว.)
เข้าเรียนต่ออีก 1 ปี สำเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร
ครูมูล (ป.)
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ต่อมาใน พ.ศ.2498 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนที่จบ ม.6 เข้าเรียน
2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาการ
ศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝึกหัดครูมูลสงขลาก็เปลี่ยน
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ.2499 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ บริเวณบ้าน
เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้ง
ในปัจจุบนั และได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา เมือ่ วันที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกทั้งได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
ในปีเดียวกันนั้นเอง
ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ.2518 รัฐบาลได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ทำให้วิทยาลัย
ครูสงขลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์
โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบ ป.กศ.สูง หรือครูประจำการ
ที่ได้รับวุฒิ พ.ม. เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษา
จะได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และในปี พ.ศ.2522
ก็ได้เปิดโครงการอบรมครูประจำการและบุคลากรทาง
การศึกษา (อ.ค.ป.) ในระดับ ป.กศ. ชั้นสูงและระดับ
ปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนัน้ ในปี พ.ศ.2524 ก็ได้รว่ มมือ
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอนหลักสูตรการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำโดยเรียกโครงการนี้ว่าวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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ต่อมาในปี พ.ศ.2527 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราช
บัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 ให้วิทยาลัยครูทำหน้าที่
ผลิตครูและเปิดสอนวิชาชีพตามความต้องการและความ
จำเป็นของท้องถิ่นวิทยาลัยครูสงขลาจึงได้ผลิตครูระดับ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศ
นียบัตรวิชาชีพอื่นๆ ตามความต้องการและความจำเป็น
ของท้องถิ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และในปี พ.ศ.2529
ได้เปิดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
ซึ่งต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขาอื่นๆ คือ ศิลปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม “ราชภัฏ” แทนชือ่ วิทยาลัยครูทว่ั ประเทศ
เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ทำให้วทิ ยาลัยครูสงขลา
เปลี่ยนชื่อ สถาบันราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็น
ลำดับ จนสามารถเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี
พ.ศ.2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ก็ได้
รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จวบจน
ปัจจุบัน

พระราชกฤษฏีกา

กระถินเทพา
พรรณไม้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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การบริการ

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หางนกยูงไทย
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1. บริการฝายแนะแนว

ฝายแนะแนวเปนงานบริการนักศึกษา มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. ช่วยให้นักศึกษาได้แนวทางในการแก้ปญหาการเรียนการศึกษาต่อการเลือกอาชีพรวมทั้งปญหาอื่นๆ
ส่งผลให้นักศึกษาสามารถช่วยเหลือตัวเองปรับตัวในมหาวิทยาลัย และในสังคมได้อย่างเหมาะสม
2. ช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักเข้าใจตัวเองอย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาตัวเองไปในทางที่พึงปรารถนาของ
สังคมงานของฝายแนะแนว คือ งานบริการทั้งที่เปนความร่วมมือ จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาร่วมกับ
ฝายอื่นๆ และงานเฉพาะของฝายแนะแนว
งานที่ฝายจัดบริการโดยตรงต่อนักศึกษา ได้แก่
1. งานบริการสนเทศ ได้แก่ การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนการศึกษาอาชีพและเรื่องอื่นๆ
2. ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการแนวทางแก้ปญหาด้านต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการช่วยแก้ปญหาให้แก่นักศึกษา
3. จัดหางานให้นักศึกษาที่มาติดต่อของานทำ เพื่อหารายได้พิเศษนอกเวลาเรียน
4. จัดหารายได้เพื่อสมทบเพิ่มพูนดอกผล เพื่อให้เปนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยากจนความประพฤติดี
5. จัดสรรเงินทุนและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมจะได้รับ
ทุนมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งทุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐบาล โดยพิจารณาจากนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์
การดำเนินงาน
1. ห้องแนะแนว เปนห้องจัดเอกสารสนเทศ ปายสนเทศ ฝายแนะแนวจะแจ้งข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบ
เปนระยะตลอดเวลา
2. อาจารย์เวรประจำห้องแนะแนวผลัดเปลี่ยนกันตามตารางเวลาที่แจ้งไว้หน้าห้องเพื่อให้คำปรึกษา
แนะนำนักศึกษาที่ไปปรึกษาทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุ่ม มีนักศึกษาวิชาเอกหรือวิชาโทประจำห้องแนะแนวเพื่อ
ช่วยบริการให้นักศึกษาตามตารางเวลาที่ว่าง
การใช้บริการ
นักศึกษาจะไปใช้บริการที่ห้องแนะแนวได้ ในเวลาราชการทุกวัน

2. การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

นักศึกษาชายที่มีอายุ 21 ปบริบูรณ์ แต่ไม่ได้เรียนวิชาทหารและยังไม่พ้นการเกณฑ์ทหารมหาวิทยาลัยจะ
ดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้ภายในเดือนกันยายนของทุกป  ฉะนั้นนักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผัน
การเข้ารับราชการทหารจะต้องติดตามประกาศ ซึ่งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในเดือนกรกฎาคมและหลักฐานที่ต้อง
ฅนำมายื่นต่อฝายกิจการนักศึกษา คือ
1. คำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
2. สำเนา ส.ด.9 1 ฉบับพร้อมทั้งฉบับจริง
3. บัตรนักศึกษา
4. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อตัว นามสกุล หรือเปนบุตรบุญธรรม ต้องนำเอกสารสำคัญมาแสดงพร้อมทั้งถ่าย
เอกสารอีก 1 ฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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หมายเหตุ
1. ในการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารนี้ มีผลเฉพาะระยะการศึกษาแต่ละระดับเท่านัน้ เช่น ขอผ่อนผัน
ขณะเรียนระดับอนุปริญญา เมื่อจบแล้วเรียนต่อระดับปริญญาตรี ก็จะต้องขอผ่อนผันใหม่
2. ตลอดระยะเวลาที่ผ่อนผันจะต้องรับหมายเกณฑ์จากภูมิลำเนาเดิมและต้องไปแสดงตนวันที่ทำการ
ตรวจเลือก ตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในหมายเกณฑ์ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
3. ทางมหาวิทยาลัยจะทำเรื่องขอถอนเรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารทันทีที่นักศึกษาพ้นสภาพ
การเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาไม่ว่าเหตุใดๆ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝกวิชาทหาร
1. คุณลักษณะของผู้สมัคร
1.1 เปนชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่เกิน 20 ป  บริบรู ณ์นบั ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร สำหรับผูท้ ย่ี งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
1.3 ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
1.4 มีขนาดรอบตัว น้ำหนัก และความสูงตามส่วนสัมพันธ์ที่กำหนด
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการฝกวิชาทหาร
2.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 หรือเทียบเท่า ได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 (ยกเว้นโรงเรียนช่างฝมือทหาร และโรงเรียนช่างกล ขส.ทบ.)
2.3 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสำเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 แล้วจะสมัครเข้ารับการ
ฝกทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝกวิชาทหารได้ โดยไม่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1
เอกสารประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝกวิชาทหาร
1. นักศึกษาวิชาทหารสมัครใหม่ ใช้หลักฐานดังนี้
1. ใบสมัคร ทบ. 349 - 001
2. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนา ส.ด.9 (สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ (ต้องเปนของโรงพยาบาลหรืออนามัย) จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองผลการศึกษา รบ.5-ป จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองผลการสอบวิชาชีพพิเศษลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ (สำหรับผูท้ ม่ี ผี ลการศึกษาเกรดไม่ ถึง 2.00)
จำนวน 1 ฉบับ
8. เงินค่าบำรุงส่งเสริมการฝกวิชาทหาร จำนวน 300 บาท
หมายเหตุ รายการที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว โดยถ่ายเอกสารและให้ครูอาจารย์รับ
รองเอกสาร “ขอรับรอง ว่าเอกสารฉบับนี้ถ่ายจากต้นฉบับจริง” ลงชื่อผู้รับรองและตำแหน่งด้วยสำหรับใบระเบียน
แสดงผลการศึกษาในสถานศึกษาระบุระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ในช่อง “สรุปผลการเรียน” เช่น คะแนนเฉลี่ย 2.1 หรือ
2.5 แล้วแต่กรณี
26

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

2. การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นหรือเนื่องจากซ้ำชั้นไม่มีสิทธิ์สอบและที่ได้สมัคร
ขอรับสิทธิ์เรียนในชั้นปที่ 1 ใช้หลักฐานและปฏิบัติดังนี้
1. บัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร
2. ใบรายงานตัว
3. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ต้องผมสั้น)
4. เงินค่าบำรุงส่งเสริมการศึกษาวิชาทหาร จำนวน 100 บาท
หมายเหตุ ถ้านักศึกษาวิชาทหารไม่แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ไปรายงานตัวและไว้ผมยาวแผนกการฝกกำลัง
สำรองจังหวัดทหารบกสงขลาจะไม่รับรายงานตัว
3. นักศึกษาวิชาทหารที่โอนย้ายเรียนใช้หลักฐานดังนี้
1. ใบสมัคร ทบ.349 - 001 (เช่นเดียวกับนักศึกษาวิชาทหารสมัครใหม่)
2. ใบรับรองการฝกวิชาทหาร
3. รูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาหทารขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 รูป
4. ระเบียนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนา ส.ด.9
จำนวน 1 ฉบับ
สิทธิในระหว่างเข้ารับการฝกวิชาทหารและหลังสำเร็จการฝก
1. สิทธิที่ได้รับ
    1.1 ได้รับสิทธิการยกเว้นการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ในยามปกติตาม พ.ร.บ.ฯ โดยสถานศึกษา
วิชาทหารจะเปนผู้ทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารซึ่งอยู่ในกำหนดเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจำการในยามปกติ ในปถัดไป ส่งไปยังสำนักงานปลัดประทรวงกลาโหมและกรมการรักษาดินแดน ภายในเดือน
ตุลาคมทุกป เพื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 1.2 ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มชั้นปที่ 1 - 5 ในอัตรา
ร้อยละ 3 - 7 สำหรับผู้ที่เข้าเรียนในโรงเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียน
นายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศโรงเรียนศิษย์การบินทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าทหารเรือ
โรงเรียนจ่าทหารอากาศสำหรับนักศึกษาวิชาทหารหญิง หากสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ก็จะได้รบั คะแนนพิเศษเช่นเดียวกับนักศึกษาวิชาทหารตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร
พ.ศ.2492
2. สำเร็จการฝกวิชาทหาร
2.1 ได้รับสิทธิลดวันรับราชการในทหารกองประจำการจาก 2 ป เหลือ 1 ป และ 6 เดือน ถ้าร้องขอ
(สำหรับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝกวิชาทหารในชั้นปที่ 1 และ 2)
2.2 นำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเปนทหารกองหนุน โดยมิต้องเข้ารับราชการในทหาร
กองประจำการ (ผู้ที่สำเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3)
2.3 ได้รับการแต่งตั้งยศเปนสิบเอกและว่าที่ร้อยตรี (ผู้ที่สำเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ และ 5) นักศึกษา
วิชาทหารหญิงต้องสำเร็จการศึกษาวิชาชีพ และสำเร็จการฝกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปที่ 3 ขึ้นไปได้รับการแต่งตั้งยศเปน
สิบเอก และว่าที่ร้อยตรีเช่นเดียวกับนักศึกษาวิชาทหารชาย
2.4 ได้รับการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารเพื่อความพรั่งพร้อมหรือการระดมพลในระหว่าง
การศึกษาวิชาชีพ (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 4 และ 5)
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2.5 จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานทหารเปนอันดับแรกตามนโยบาย
ของกองทัพบก

3. บริการหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดบริการหอพักให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง แต่สภาพปจจุบันมหาวิทยาลัยมี
หอพักอยู่ในสภาพพร้อมบริการนักศึกษาได้จำกัด มี
1. หอพักหญิง
ด้วยข้อจำกัดเรื่องจำนวนหอพักและเพื่อฝกฝนสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาที่มีโอกาสได้เข้าอยู่
หอพักมหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหอพัก ดังนี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก
1. เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1, 2, 3, 4 ที่ยื่นไปสมัครและได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่
กำหนด
2. เปนนักศึกษาอื่นๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยกำหนด
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก
1. นักศึกษาทุกคนต้องชำระค่าหอพักทุกภาคเรียนตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากชำระหลังจะต้อง
จ่ายค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาหอพักทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหอพักและของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นทุกครั้ง
3. ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟาทุกชนิด ยกเว้นพัดลม เตารีด ที่จะต้องใช้ในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น
4. ต้องจัดเก็บรักษาสมบัติส่วนตัว และทรัพย์สินของหอพักให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย ห้ามติดตั้ง
ต่อเติม หรือดัดแปลงสิ่งใดในหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
5. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าในหอพัก หากมีแขกให้พบได้ในที่สำหรับเยี่ยมเท่านั้น
6. นักศึกษาทุกคนต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา 21.00 น.
7. การออกนอกมหาวิทยาลัยต้องลงชื่อในสมุดที่หอพักจัดไว้ หากจำเปนต้องกลับเข้าหอพักหลังเวลาที่
กำหนดต้องบันทึกขออนุญาตต่ออาจารย์ควบคุมหอพักก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกไปได้
8. การกลับไปเยี่ยมบ้านให้กลับได้ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ตามที่หอพักกำหนดและต้องเซ็นชื่อทั้งไปทั้งกลับใน
สมุดที่จัดไว้ ตามเวลาที่กำหนด
9. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก ต้องปฏิบัติดังนี้
9.1 ต้องยื่นแบบขออนุญาตจัดกิจกรรมพร้อมทั้งโครงการต่อกองพัฒนานักศึกษาก่อนล่วงหน้า
9.2 ลักษณะของกิจกรรมมีดังนี้
9.2.1   กิจกรรมเชิงวิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพ
9.2.2   กิจกรรมพัฒนา - บำเพ็ญประโยชน์
9.2.3   กิจกรรมกีฬา
9.2.4   กิจกรรมสังสรรค์ภายใน
9.3 กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกชนิดต้องมีกรรมการดำเนินงานและอาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบ
10. ห้ามเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดในบริเวณหอพัก
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11. ในช่วงปิดภาคเรียนนักศึกษาทุกคนต้องออกจากหอพัก ผู้มีความจำเปนต้องอยู่ให้บันทึกขออนุญาต
จากมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะอยู่ได้
12. ระเบียบปฏิบัติอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ควบคุมหอพักพิจารณากำหนดขึ้นร่วม
กับกรรมการดำเนินงานหอพักได้ตามความเหมาะสม
บทลงโทษ
1. ตักเตือน และบันทึกความผิดในกรณีความผิดเล็กน้อย
2. ทำทัณฑ์บนเปนลายลักษณ์อักษร ในกรณีทำความผิดซ้ำ หรือไม่เหมาะกับความเปนนักศึกษาหอพัก
3. ให้ออกจากหอพักและรายงานความผิดต่อมหาวิทยาลัยในกรณีความผิดร้ายแรง

4. งานพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรมแก่นักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เพิ่มประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา
4. เพื่อปลูกฝงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
5. เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
7. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานพัฒนานักศึกษา
การดำเนินงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนผู้ดูแล
และรับผิดชอบมีหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนานักศึกษา คือ
กองพัฒนานักศึกษาเปนศูนย์กลางติดตามประสานงาน และประเมินผลงานพัฒนานักศึกษาในระบบรวม
ดำเนินงานส่งเสริมพัฒนานักศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ตลอดจนดูแลงานองค์การนักศึกษา
ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา
เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไปทั้งในด้านภูมิหลัง ความสนใจ และความสามารถ
ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงต้องมีความหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน
1. กิจกรรมกีฬา
การจัดกิจกรรมด้านกีฬา มีวัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการเล่นกีฬา
1.2 เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสุขภาพและพลานามัย
1.3 เพื่อปลูกฝงความมีน้ำใจเปนนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
1.4 เพื่อสร้างความสามัคคี รู้จักทำงานร่วมกัน
1.5 เพือ่ ช่วยพัฒนานักศึกษาในด้านอารมณ์  สังคม ร่างกาย และจิตใจ โดยใช้กจิ กรรมกีฬาเปนเครือ่ งมือ
1.6 เพื่อช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
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2.1 เพือ่ อนุรกั ษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลีย่ น และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี
อันเปนมรดกล้ำค่าและเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
2.2 เพื่อปลูกฝงค่านิยม ความภาคภูมิใจ และความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป
3. กิจกรรมการเมือง
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเมือง
3.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเปนระบบ
3.2 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
3.3 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ
4. กิจกรรมวิชาการ
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิชาการ
4.1 เพื่อเสริมสร้างภูมิปญญาให้กับนักศึกษามากขึ้น
4.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปญหาต่างๆ ได้
4.3 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เปนบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพที่ดี
5. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา
5.1 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้รจู้ กั ใช้เวลาว่างให้เปนประโยชน์ ในเรือ่ งของการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
อาสาพัฒนาชนบท อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวมในระหว่างนิสิต
ร่วมสถาบันและต่างสถาบัน
5.3 เพื่อฝกให้นักศึกษาเปนผู้นำที่มีความสามารถและเปนผู้ตามที่ดี โดยรู้จักการทำงานด้วยกันเปน
หมู่คณะ รู้จักผ่อนปรนและรับฟงความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลด้วยความ
รอบคอบ และอดทน
5.4 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. กิจกรรมทางวิชาชีพ (เฉพาะสาขา)
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมทางวิชาชีพ
6.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้นักศึกษาและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้
6.2 เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสามารถเสริมรายได้เพือ่ นำมาใช้จา่ ย

5. งานองค์กรนักศึกษา

งานองค์กรนักศึกษาประกอบด้วยองค์กรหลักในการดำเนินกิจกรรม 4 ส่วนด้วยกัน คือ
1. องค์การบริหารนักศึกษา
2. สภานักศึกษา
3. สโมสรนักศึกษา คณะ หรือ ศูนย์
4. ชมรมหรือชุมนุม
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1. องค์การบริหารนักศึกษา
องค์การบริหารนักศึกษา หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาให้มาทำหน้าที่แทน
ในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา อันประกอบด้วยนายกองค์การบริหารนักศึกษา อุปนายก เลขานุการเหรัญญิก
ฝายวิชาการ ฝายกิจกรรม รวมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ ฝายศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม ฝายอาสาพัฒนา
และบำเพ็ญประโยชน์ ฝายประชาสัมพันธ์ และฝายอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้
1. บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
2. ร่วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ชมรม/
ชุมนุมต่างๆ
3. กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณประจำป  การศึกษาขององค์การบริหาร
นักศึกษาเสนอต่อสภานักศึกษา
4. พิจารณางบประมาณและโครงการประจำปการศึกษาของสโมสรคณะ ชมรม ชุมนุม เพื่อเสนอต่อ
สภานักศึกษา
5. เสนอระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับชมรมให้สภานักศึกษาอนุมัติ
6. เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
7. เสนอชื่อคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรคณะ ชมรม พิจารณาแต่งตั้ง หรือถอดถอน
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง โดยความชอบคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
8. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. สภานักศึกษา
สภานักศึกษา หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาให้มาเปนตัวแทนในการพิจารณา
กลั่นกรอง และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม
ชุมนุมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งประกอบไปด้วย
ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ เหรัญญิก และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
3. สโมสรนักศึกษาคณะ หรือศูนย์
สโมสรนักศึกษาคณะหรือศูนย์ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในคณะ หรือ
ศูนย์บริการการศึกษานั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เปนตัวแทนในการบริหารงานกิจกรรมของคณะ อันประกอบไปด้วยนายก
สโมสรคณะ หรือ ศูนย์ รองนายกสโมสร เลขานุการ เหรัญญิก และฝายต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการสโมสรคณะ มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันดังนี้
1. กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปของสโมสรคณะเพื่อเสนอต่อสภา
นักศึกษา
2. ดูแลควบคุมและดำเนินการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรคณะรวมทัง้ กิจกรรม ชุมนุม และกิจกรรม
อื่นของโปรแกรมวิชาในคณะนั้น
3. ประสานงานและร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา และชมรมต่างๆ
4. งานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารนักศึกษามอบหมาย
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4. ชมรมหรือชุมนุม
ชมรม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจอย่างเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเปาหมาย
ของกลุ่ม โดยเปนการรวมตัวของนักศึกษาตั้งแต่สองคณะขึ้นไป และรวมกันไม่น้อยกว่า 100 คน แต่ไม่เกิน 300 คน
ชุมนุม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจอย่างเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เปาหมายของกลุ่มซึ่งเปนกลุ่มสนใจกลุ่มเล็กๆ ภายในโปรแกรมวิชาเดียวกัน หรือภายในคณะเดียวกัน อาจเปนกลุ่ม
ที่สนใจทางด้านวิชาการหรืออื่นๆ ก็ได้ เปนการรวมตัวกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 25 คน การจัดตั้งชมรมหรือชุมนุม
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมความต้องการความสนใจและความสามารถของนักศึกษาในการสร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น
4. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เปนผู้กล้าแสดงออกในทางที่ดีมีความมุ่งมั่นองอาจแต่สุภาพ
อ่อนโยน มีสัมมาคารวะและมีวินัยในตนเอง
5. เพื่อส่งเสริมความเปนประชาธิปไตย ทั้งด้านความคิดและการกระทำ
6. เพื่อส่งเสริมการเปนผู้นำและผู้ตามที่ดีให้แก่นักศึกษา
7. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดแก่นักศึกษาด้วยกัน นักศึกษากับอาจารย์ และมหาวิทยาลัยกับชุมชน
โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เปนสื่อ
8. เพื่อสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือตนเองในวัยเรียน
บทบาทหน้าที่นักศึกษา
1. ยึดถือการเรียนเปนหลักสำคัญ จะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความเปนเลิศในแขนงวิชาของ
นักศึกษา
2. ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ทั้งระเบียบวินัยของนักศึกษาและระเบียบประเพณีของมหาวิทยาลัย
3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา บุคลิกภาพ
และประสบการณ์ ทัง้ นีน้ กั ศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด เพือ่ ให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับ และร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
4. ร่วมพัฒนาและบำรุงรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย
5. รักษาเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
6. ให้ความเคารพเชื่อฟงครูอาจารย์
7. สนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย

6. กิจการนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา
1. เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เปนบุคคลที่มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพชั้นสูงและเจริญสมบูรณ์พร้อมทั้งสุภาพ
กาย สุขภาพจิต สติปญญา อารมณ์ และสังคม
ขอบข่ายงานกิจการนักศึกษา
1. งานกิจกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
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2. งานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ เช่น ให้คำปรึกษา หาทุน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
3. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เช่น งานนักศึกษาวิชาทหาร งานประชาสัมพันธ์ งานไปรษณีย์ฯลฯ
4. งานหอพักนักศึกษา
นโยบายของฝายกิจการนักศึกษา
1. สร้าง ส่งเสริม และพัฒนาให้นักศึกษาเปนผู้มีวินัยดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น
2. กระจายงานกิจการนักศึกษาไปสู่คณะ
3. มุ่งสร้างเสริมให้นักศึกษาเกิดความรักและผูกพันต่อสถาบันการดำเนินงานกิจการนักศึกษาการดำเนิน
งานกิจการนักศึกษาสถาบันได้มอบหมายให้รองอธิการฝายพัฒนานักศึกษา เปนผู้ดูแล และรับผิดชอบ มีหน่วยงาน
ที่ดำเนินงานกิจการนักศึกษา ดังนี้
1. กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เปนศูนย์กลางติดตามประสานงาน และประเมินผล
งานกิจการนักศึกษาในระบบรวม ดำเนินงาน ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ
ตลอดจนดูแลงานองค์การนักศึกษา
2. กรรมการกิจการนักศึกษาประจำคณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจำคณะดูแลบริการนักศึกษา
ของคณะ ทั้งงานพัฒนาศึกษา และงานสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา ตลอดจนดูแลกรรมการนักศึกษาคณะ
องค์กรนักศึกษา
องค์กรนักศึกษาเปนหน่วยงานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีอยู่ 2 องค์กร คือ องค์การ
นักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
1. องค์การนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนเปนสมาชิกขององค์การนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในนามนักศึกษาทั้งมวล
ภายใต้ข้อบังคับตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงวันที่ 5 มกราคม 2533 เรื่อง แนวดำเนินงานของ
องค์การนักศึกษาประกอบด้วย หน่วยงานหรือองค์กรย่อย 2 องค์กร คือ
1.1 สภานักศึกษา เปนฝายนิติบัญญัติขององค์การนักศึกษา มีหน้าที่ออกระเบียบและข้อบังคับ และ
ควบคุมการบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษาได้จากตัวแทนวิชาเอกมีกรรมการสภาเปน
ผู้บริหารงานของสภานักศึกษา ประธานสภาและรองประธานสภานักศึกษาจะเลือกจากสมาชิกสภานักศึกษา
ส่วนกรรมการตำแหน่งอื่นๆ ประธานสภานักศึกษาเปนผู้เสนอ เพื่อขอแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
1.2 องค์การบริหารนักศึกษา เปนฝายบริหารขององค์การนักศึกษา ประกอบด้วยกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษา จำนวนไม่เกิน 40 คน กรรมการบริหารนักศึกษาตำแหน่ง “นายกองค์การบริหารนักศึกษา” ได้มา
จากการเลือกตั้งทั่วไปแบบรวมเขต กรรมการบริหารตำแหน่งอื่นๆ นายกองค์การบริหารนักศึกษาเปนผู้เสนอ เพื่อขอ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
2. กรรมการนักศึกษาคณะ
มีหน้าที่ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในนามของนักศึกษา และเปนผู้บริหารกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ประกอบ
ด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
2.1 ประธานคณะ
2.2 รองประธานคณะ
2.3 เลขานุการ
2.4 ประธานการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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นักศึกษา

2.5 ประธานกิจกรรม
2.6 ประธานกีฬา
2.7 ตัวแทนวิชาเอกที่สังกัดคณะ
2.8 ตำแหน่งอื่นที่เห็นสมควร
บทบาทหน้าที่นักศึกษา
1. ยึดถือการเรียนเปนหลักสำคัญ จะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความเปนเลิศในแขนงวิชาของ

2. ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ทั้งระเบียบวินัยของนักศึกษาและระเบียบ ประเพณีของมหาวิทยาลัย
3. สนใจร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกิจกรรมขององค์การนักศึกษา และกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพและประสบการณ์
4. ร่วมพัฒนาและบำรุงรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย
5. รักษาเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
6. ให้ความเคารพเชื่อฟงครูอาจารย์
7. สนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย

7. บริการด้านการรักษาพยาบาล

การดำเนินงาน
ห้องพยาบาลให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ให้บริการปฐมพยาบาล
2. บริการผู้ปวยส่งโรงพยาบาล
3. บริการจัดยาสามัญประจำบ้านแก่นักศึกษาที่ไปพัฒนาชุมชน และจัดกิจกรรมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วาดวยการรับ-จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. 2549
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ภาคปกติ ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ 18 (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. 2549”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา 2549 เปนตนไป บรรดาระเบียบประกาศ
หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“อธิการบดี”
  
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“นักศึกษา”
  
หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
		
“เงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย” หมายความวาคาธรรมเนียมที่รวมเงินคาบํารุง
มหาวิทยาลัย คาหนวยกิต คาธรรมเนียมพิเศษ คาบํารุงหองสมุด คาบํารุงหองพยาบาล คาบํารุงกีฬา คาธรรมเนียม
คอมพิวเตอร แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายครั้งในกรณีอื่นๆ
ขอ 4 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายเปนรายภาคการศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย และใหปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสมตามสถานการณ และภาวะเศรษฐกิจ
ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนรายครั้ง ดังนี้
(1) คาสมัครสอบคัดเลือกเขาเรียนไมเกิน 800 บาท โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
(2) คาออกเอกสารตางๆ ที่มหาวิทยาลัยออกใหขณะเปนนักศึกษาฉบับละ 100 บาท
(3) คาเอกสารตางๆ ที่มหาวิทยาลัยออกใหหลังจากสําเร็จการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเคยออก
ใหแลว ฉบับละ 100 บาท
(4) คาปรับกรณีลงทะเบียนชากวากําหนดวันละ 20 บาท ในวันทําการ นับตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัย
กําหนด แตทั้งนี้ไมเกิน 1,000 บาท ตอภาคการศึกษา
(5) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท
(6) คาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากพนสภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 500 บาท และ
ใหชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามจํานวนภาคการศึกษาที่คางชําระ
โดยชําระภาคการศึกษาละ 500 บาท ครบทุกภาคการศึกษาที่หยุดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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(7) คาธรรมเนียมการขอยกเวนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ หนวยกิตละ 50 บาท
(8) คาธรรมเนียมการยกเวนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
รายวิชาละ 250 บาท
(9) คาธรรมเนียมการขอโอนผลการเรียนคนละ 200 บาท
(10) คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเปนบัณฑิต จํานวน 500 บาท
(11) เงินคาธรรมเนียมที่เก็บเมื่อแรกเขา
11.1 คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  จํานวน 500 บาท
11.2 คาออกบัตรประจําตัวนักศึกษา
จํานวน 100 บาท
11.3 เงินคาประกันของเสียหาย
จํานวน 500 บาท
เงินคาประกันของเสียหาย ใหแยกบัญชีไวตางหาก เปนเงินฝากถอนคืนใหแกนักศึกษาที่มิไดทําทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยเสียหาย และตอ งยืน่ คํารอ งขอคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันพนสภาพการเปนนักศึกษา หากนักศึกษา
ไมมาถอนคืนภายในกําหนดดังกลาวใหมหาวิทยาลัยโอนเงินเขาเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ 6 คาธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากขอ 5 มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บไดตามความเหมาะสม โดยจัดทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัยและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ 7 ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย อนุมัติการขอผอนผันการชําระเงินตามขอ 4 ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตองชําระคาธรรมเนียมตามขอ 5 (4) เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว ใหนักศึกษาชําระเงิน
คารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 5 (5)
ข้อ 8 นักศึกษาผูใดไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาคของภาค
การศึกษานั้น ให้นักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ 9 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งนี้ตองไมเกิน
3 สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
ขอ 10 เงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไมคืนใหแกนักศึกษา เวนแตกรณีที่มีการเก็บหรือชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด ขาดหรือเกิน การถอน การเพิ่มรายวิชา ในแตละภาคการศึกษาใหนักศึกษา
ชําระเพิ่มหรือรับคืนจากมหาวิทยาลัย โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ภายใน 3 สัปดาห 
นับแตวันเปดภาคการศึกษา
ขอ 11 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้ โดยใชใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ 12 เงินทีเ่ รียกเก็บตามระเบียบนี้ ใหมหาวิทยาลัยใชจา ยในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ 80
ขอ 13 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจาก
การใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2549
(นายอรัญ ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2549
ดว ยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เห็นควรวางระเบียบวา ดว ย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 18 (2) และ 18 (12) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยจึงกําหนด
ระเบียบไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดา ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“อธิการบดี”
  
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ขอ 5 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังตอไปนี้
5.1 วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร
5.2 ใบรับรองการเปนนักศึกษา
5.3 ใบรับรองผลการศึกษา
5.4 ใบรับรองคุณวุฒิ
5.5 ใบรายงานผลการศึกษา
5.6 ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ขอ 6   แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 5 ใหใชแบบพิมพตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 7   ใหมหาวิทยาลัยควบคุมการเก็บรักษาและการเบิกจายแบบพิมพ หลักฐานแสดงผลการศึกษาตางๆ
ขอ 8 ใหนายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งทําหนาที่รับผิดชอบและดําเนินการออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษาใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ 9 วันที่สําเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหถือวันถัดจากวันสุดทายของวันสอบปลายภาค
ขอ 10 การออกประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร
10.1 มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร ใหเฉพาะผูที่
มีความประพฤติดี และสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย และไดรับอนุมัติการใหประกาศนียบัตร
หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแลว
10.2 ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรทุกฉบับ หลังจากนายกสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ลงนาม ใหประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง
10.3 ใหมหาวิทยาลัยจัดทําทะเบียนผูที่ไดรับอนุมัติการใหประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร
หรือปริญญาบัตรไว้เปนหลักฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ขอ 11 การออกวุฒิบัตร
11.1 ในกรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให มี ก ารให ก ารศึ ก ษาหรื อ ฝ ก อบรมตามหลั ก สู ต รพิ เ ศษให
มหาวิทยาลัยมีอํานาจ  ออกวุฒิบัตรแกผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น
11.2 ใหอธิการบดีและผูอํานวยการฝกอบรม ลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ในวุฒิบัตรที่ออกให
11.3 ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอ 12 การออกใบรับรองผลการศึกษา
12.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูที่สําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย และกําลังรออนุมัติการใหประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร ใบรับรองนี้จะมีอายุ
การใชงานเพียง 90 วันนับแตวันที่ออกให 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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12.2 ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรอง และ
อธิการบดี หรือรองอธิการบดี  ที่ไดรับมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
12.3 ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอ 13 การออกใบรับรองคุณวุฒิ
13.1 มหาวิทยาลัย โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิแกผูสําเร็จการศึกษา
ครบถวนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย และไดรับอนุมัติการใหประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร
แตยังไมไดรับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร
13.2 ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรอง และอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดี ที่ไดรับมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
13.3 ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอ 14 การออกใบรายงานผลการศึกษา
14.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาแกผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแลว
และยื่น  คํารองขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
14.2 ใบรายงานผลการศึกษา จะออกใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
14.3 ใบรายงานผลการศึกษาสําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูใหรายงานผลการศึกษาถึงภาคการศึกษา
ที่ทราบ ผลการศึกษาแลว โดยใหนายทะเบียนลงนาม และประทับตรามหาวิทยาลัย
14.4 ใบรายงานผลการศึกษาแกผูสําเร็จการศึกษาแลวทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดี
หรือรองอธิการบดี ที่ไดรับมอบหมายลงนามพรอมประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 15 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
15.1 ในกรณีที่วุฒิบตรั ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร สูญหายหรือ
ชํารุดจนใชการไมไดใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนใหตามที่เห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคํารองขอตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
15.2 ในกรณีทร่ี ะเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชํารุดจนไมส ามารถจะออกใบรายงานผลการศึกษาได
ถาผูข อหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอืน่ แสดงผลการศึกษา ซึง่ อธิการบดีพจิ ารณาเห็นวา เปน หลักฐานทีเ่ ชือ่ ถือได  ใหม หาวิทยาลัย
ออกใบแทนไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา แตใหผูออกใบสําคัญดังกลาวหมายเหตุไวดวยวาหลักฐานแสดงผล
การศึกษาสูญหาย
15.3 ใบแทนทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ลงนามพรอมกับ
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย
ขอ 16 การออกใบรับรองการเปนนักศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการเปนนักศึกษาแกผูที่กําลังศึกษาอยู  และยื่นคํารองขอตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.2 ใบรับรองการเปนนักศึกษานั้น จะออกใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
16.3 ใบรับรองการเปนนักศึกษา ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามพรอมกับประทับ
ตราดุนของ มหาวิทยาลัย
ขอ 17 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา จากผูยื่นคํารองขอ
หลักฐานแสดงผลการศึกษา ชุดละ 100 บาท
ขอ 18 คาธรรมเนียมขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินระยะเวลา 2 ป  นับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ชุดละ 500 บาท
การเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไมใชบังคับในการออกหลักฐานตามขอ 5.4 และ 5.5 สําหรับการออกครั้งแรก
ขอ 19 ใหอ ธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูว นิ จิ ฉัยในกรณีทเ่ี กิดปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549
(นายอรัญ ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วาดวยเงินคาบํารุงหอพัก และเงินคากิจกรรมหอพักนักศึกษา พ.ศ.2549
เพื่อใหการจัดเก็บเงินคาบํารุงหอพักนักศึกษา ซึ่งเปนการจัดสวัสดิการดานหอพักและการพัฒนานักศึกษา
ในหอพักของมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
18 (2) แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเห็นสมควร
ออกระเบียบวาดวยการแตง กายของนักเรียน พ.ศ.2549 ไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยเงินคาบํารุงหอพักและเงินคากิจกรรม
หอพักนักศึกษา พ.ศ.2549”
ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใช้ระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“หอพัก”
หมายความวา หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“เงินคาบํารุงหอพัก” หมายความวา เงินทีเ่ รียกเก็บจากนักศึกษาทีอ่ ยูใ นหอพักของมหาวิทยาลัย
“เงินคากิจกรรมหอพัก” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาที่อยูในหอพักของมหาวิทยาลัย
เพือ่ ใหนกั ศึกษาใชทาํ กิจกรรมเกีย่ วกับนักศึกษาหอพัก
ขอ 5 คาบํารุงหอพักใหเก็บในอัตราภาคการศึกษาละไมเกิน 2,500 บาท กรณีที่นักศึกษาอยูในหอพัก
ไมครบภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจเก็บคาบํารุงหอพักเปนรายวัน วันละไมเกิน 30 บาท ทั้งใหออกเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 6 คากิจกรรมหอพักใหเก็บในอัตราภาคการศึกษาละไมเกิน 100 บาท
เงินคากิจกรรมหอพักไมถือวาเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 การจัดเก็บ การรักษา และการจายเงินคากิจกรรมหอพัก ใหใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2549 โดยอนุโลม
ขอ 8 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาประกันของเสียหายในหอพัก จากนักศึกษาหอพักแรกเขาคนละ 500 บาท
และจะตองชําระเพิ่มใหครบจํานวน หากถูกหักในกรณีทําทรัพยสินหอพักเสียหาย
การหักเงินคาประกันของเสียหาย อาจหักเปนรายบุคคลหรือหักเปนรายกลุมตามควรแกกรณี ใหอยูใน
ดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ขอ 9 นักศึกษาตองชําระเงินคาบํารุงหอพักคากิจกรรมหอพัก และคาประกันของเสียหายในหอพัก
ใหเสร็จสิน้ ในวันลงทะเบียนวิชาเรียน หรือวันทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด ทัง้ นีต้ อ งไมเ กิน 30 วัน นับตัง้ แตว นั เปด ภาคการศึกษา
ขอ 10 นักศึกษาหอพักที่ไมชําระเงินคาบํารุงหอพักคากิจกรรมหอพัก และคาประกันของเสียหายในหอพัก
ตามขอ 9 จะถูกตัดสิทธิก์ ารอยูห อพัก และตอ งจา ยคา บํารุงหอพักตามวันทีอ่ ยูจ ริงเปนรายวันตามอัตราทีก่ าํ หนดในขอ 5
หากนักศึกษาชําระเงินหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองจายเงินคาปรับวันละ 20 บาท สําหรับ
หอพักที่เปนหองพักรวม และวันละ 30 บาท สําหรับหอพักที่เปนหองพักแยกหอง
ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบประกาศหรือแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(นายอรัญ ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2549
เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บรรลุวัตถุประสงคในการให
การศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเห็นสมควรใหออกระเบียบการเก็บเงินคากิจกรรมและวิธีใชจายเงินคากิจกรรมไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย เงินคากิจกรรมของนักศึกษา
พ.ศ.2549”
ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบคําสั่ง หรือขอบังคับอื่นใดเกี่ยวของกับเงินคากิจกรรมของนักศึกษาที่ขัดแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติ
ขอ 5 เงินคากิจกรรมตามระเบียบนี้คือ เงินที่เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
5.1 เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้
5.2 เงินที่มีผูบริจาคใหแกองคการนักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมตาง ๆ
5.3 เงินที่ไดมาจากการจัดกิจกรรมนักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมตาง ๆ
5.4 เงินรายไดที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเพื่อเปนเงินคากิจกรรมตามระเบียบนี้
5.5 เงินผลประโยชนที่เกิดจากเงินคากิจกรรม
ขอ 6 เงินคากิจกรรมจะใชจายในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
6.1 พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
6.2 งานประจําปของทางราชการ
6.3 การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา
6.4 การกีฬา
6.5 การสวัสดิการและการกุศล
ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคากิจกรรมจากนักศึกษาไดไมเกินอัตราปการศึกษาละ 300 บาท
ขอ 8 เงินคากิจกรรมใหเรียกเก็บในวันลงทะเบียนรับเขาเรียน หรือวันอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แตตองไม่เกิน 2 สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
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ขอ 9 กรณีชําระเงินชากวากําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผอนผันได แตตองไมเกิน 1 เดือน
นับตั้งแตวันครบกําหนดตามขอ 8
ขอ 10 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเงินคากิจกรรม ดังนี้
10.1 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เปนประธานกรรมการ
10.2 ตัวแทนนักศึกษา ตามจํานวนที่เห็นสมควร เปนกรรมการ
10.3 อาจารยซง่ึ มีหนาทีด่ แู ลกิจกรรมนักศึกษา และอาจารยอน่ื ทีเ่ ห็นสมควรจํานวนเทากับ ขอ 10.2
เปนกรรมการ
ขอ 11 ใหคณะกรรมการเงินคากิจกรรม มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติและควบคุมการ
ใชจายเงินคากิจกรรมใหเปนไปตามขอ 6 แหงระเบียบนี้ และโดยประหยัด ทั้งนี้ดวยวิธีการตอไปนี้
11.1 องคการนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งจะเปนผูขอใชจายเงินคากิจกรรม จะตองเสนอโครงการ
ตลอดจนงบประมาณรายจายทีจ่ าํ เปนตองใชจา ยในแตละโครงการตอ สภานักศึกษา เมือ่ สภาดังกลา วใหค วามเห็นชอบแลว
จึงเสนอรายละเอียด งบประมาณรายจายของโครงการนั้น ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง จึงดําเนินการ
ขอเบิกจายได
11.2 ผูที่ทําหนาที่เบิกจายจะตองเปนผูที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบสําหรับวิธีการเบิกจาย
ใหอนุโลม ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีหลกฐานประกอบการเบิกจายครบถวน
11.3 ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน อันองคการนักเรียนหรือนักศึกษาไมอาจอนุมัติตามวิธีการ
ในขอ 11.1 ไดทันทวงที เมื่อนายกองคการเสนอ ขอใหประธานกรรมการใชดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร อนุมัติให
เบิกจายเงินไดภายในวงเงินไมเกินครั้งละ 5,000 บาท แลวรีบ  แจงใหคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่จะทําได
ขอ 12 วิธีการเก็บรักษาเงิน ใหประธานกรรมการเบิกจายเงินคากิจกรรมทั้งหมดของแตละระดับการศึกษา           
ที่ตนรับผิดชอบจากมหาวิทยาลัย แลวนําฝากธนาคารพาณิชยในนามคณะกรรมการเงินคากิจกรรม โดยใชชื่อบัญชี
วา “เงินคากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”
ในการถอนเงินจากธนาคารเพื่อใชจายตามรายการที่คณะกรรมการอนุมัติไว ใหมีกรรมการอยางนอย 3 คน
ลงนามรวมกัน โดยตองเปนอาจารย 2 คน และนักศึกษาคนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่ไมมีนักศึกษา ก็ใหกรรมการที่เปนอ
าจารยอยางนอย 3 คน ลงนามรวมกัน
ขอ 13 ใหคณะกรรมการแตงตัง้ เจาหนาทีก่ ารเงินการบัญชี จากเจาหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย ตามทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควร เพื่อทําบัญชีรับจายพรอมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ใหสามารถตรวจสอบได  และเจาหนาที่
ดังกลาวจะตองรายงานการใชจายเงินคากิจกรรม พรอมยอดเงินคงเหลือตอคณะกรรมการเปนประจํา
ขอ 14 ใหอธิการบดีแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีเงินคากิจกรรมอยางนอยปละครั้ง
ขอ 15 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบ ประกาศหรือแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและเปน  ผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2549
(นายอรัญ ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ.2549
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑคาใชจายเกี่ยวกับการกีฬา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให
เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงใหออกระเบียบวาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2549 ไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยคาใชจา ยเกีย่ วกับการกีฬา พ.ศ.2549”
ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบคําสั่ง ประกาศ หรือขอบังคับอื่นใดซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 4 กีฬาที่ใหเบิกคาใชจายไดตามระเบียบนี้คือ กีฬาที่มหาวิทยาลัยสงนักศึกษาเขาแขงขันดังตอไปนี้
4.1 กีฬาระหวางมหาวิทยาลัย
4.2 กีฬาที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจัดแขงขัน
4.3 กีฬาที่จังหวัดจัดแขงขัน
4.4 กีฬาทีก่ ารกีฬาแหงประเทศไทยและสมาคมกีฬาทีจ่ ดทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทยจัดแขงขัน
4.5 กีฬาที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยจัดแขงขัน
4.6 กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
4.7 กีฬาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสงเขาแขงขัน
ขอ 5 คาใชจายเกี่ยวกับการกีฬาตามขอ 4 ใหเปนไปตามอัตราดังนี้
5.1 คาสมัครเปนสมาชิกคาบํารุงประจําปคาสม ัครเขาแขงขัน จายไดเทาที่จายจริง
5.2 คาอุปกรณสําหรับฝกซอมหรือแขงขัน ใหจายเทาที่จําเปน
5.3 คา ชุดแขง ขันและชุดวอรม สําหรับนักกีฬาและผูค วบคุมทีม ใหจา ยโดยประหยัดตามทีก่ รรมการ
ฝายกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเห็นสมควร
5.4 คานํ้าเลี้ยงในการฝกซอมหรือแขงขัน จายไดไมเกินคนละ 20 บาทตอวัน
5.5 คาใชจายในการเก็บตัวนักกีฬา รวมทั้งผูที่ฝกสอนและผูควบคุม (ยกเวนการแขงขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย) ใหจายเปนคาอาหารไมเกินคนละ 100 บาทตอวัน และใหเก็บตัวไดไมเกินฤดูการแขงขันละ 15 วัน
5.6 คาใชจายในการเดินทางไปฝกซอมหรือแขงขัน
5.6.1 คาพาหนะเดินทาง จายไดไมเกินอัตราคาโดยสารยานพาหนะประจําทางที่ประหยัดและ
เหมาะสมในกรณีจางเหมาใหจายไดตามระเบียบราชการ
5.6.2 คาอาหารนักกีฬาไมเกินคนละ 100 บาทตอวัน
5.6.3 คาที่พักไมเกินคนละ 100 บาทตอวัน สําหรับผูฝกสอนและผูควบคุม หากผูจัดการแขงขัน
ไมสามารถจัดที่พักให ใหเบิกจายตามระเบียบราชการ
5.6.4 คาเชาหรือคาบํารุงสถานที่ อุปกรณสําหรับฝกซอมหรือแขงขันจายไดเทาที่จายจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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5.7 คาชวยเหลือกีฬามหาวิทยาลัย หรือกีฬาในกลุมมหาวิทยาลัย ใหจายแกเจาภาพจัดการแขงขัน
ตามจํานวนที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาตกลงกัน
5.8 คาเวชภัณฑจายไดเทาที่จําเปนตามที่จายจริง
5.9 คารักษาพยาบาลนักกีฬาที่ประสบอุบัติเหตุหรือปวย เนื่องจากฝกซอมหรือแขงขัน จายไดเทาที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินจํานวนที่โรงพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บ
5.10 คาพาหนะเดินทางคาที่พักคาเบี้ยเลี้ยงของผูตัดสิน ผูชวยผูตัดสิน เจาหนาที่เทคนิคจายได
ตามระเบียบราชการ สวนเจาหนาที่ประจําสนามใหจายเฉพาะแตคาเบี้ยเลี้ยงไมเกินคนละ 100 บาทตอวัน
5.11 คาของรางวัลผูตัดสิน ผูชวยผูตัดสิน จายไดไมเกินอัตราที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของ
คณะกรรมการโอลิมปกแหง ประเทศไทยกําหนดไว
5.12 คาตอบแทนคารางวัลคาของที่ระลึกคาใชจายในการรับรองนักกีฬา ผูควบคุมและเจาหนาที่
ผูเกี่ยว  ของกับการแขงขัน  จายไดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ 6 ใหมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการคาใชจายเกี่ยวกับการกีฬาไวในงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการ
ศึกษา เพื่อจายตามระเบียบนี้
ขอ 7 เงินคาใชจายเกี่ยวกับการกีฬา ตามระเบียบนี้คือ เงินที่เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้
7.1 เงินคาบํารุงกีฬาที่เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับจายเงิน
คาธรรมเนียม การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ.2549 เพื่อจัดการ
ศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ จายเงินเพื่อจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ พ.ศ.2549
7.2 เงินที่มีผูบริจาคใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อใชในการกีฬา
7.3 เงินที่ไดมาจากการจัดการแขงขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
7.4 เงินคาชวยเหลือกีฬากลมมหาว ุ ิทยาลัย
7.5 เงินอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากําหนดใหใชในกิจการกีฬาได
ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบประกาศหรือแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
(นายอรัญ ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ. 2549
เพือ่ ใหก ารจัดการศึกษาในภาคฤดูรอ น สําหรับนักศึกษาภาคปกติ เปน ไปอยา งมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 18 (2) และ 18 (12) แหง พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงวางระเบียบไว ดงั นี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วา ดว ยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น พ.ศ.2549”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549
ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ภาคฤดูรอน” หมายความ วาชวงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหวางเวลาปดภาคปลาย
ของปการศึกษาจนถึงเวลาการเปดภาคตนของปการศึกษาใหม
		
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทีศ่ กึ ษาเต็มเวลาในวันทําการปกติ
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดูแล
สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษา
“ทวิคาบ” หมายความวา เวลาในการเรียนในหนึ่งสัปดาหเปนสองเทาของเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ขอ 5 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติไมนับเปนภาคการศึกษาปกติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วา ดว ยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) พ.ศ.2549
ขอ 6 เวลาในการจัดการศึกษาไมควรนอยกวา 8 สัปดาห  โดยใหจัดเวลาการเรียนการสอนเปนทวิคาบ
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดเวลาการเรียนการสอนนอยกวา 8 สัปดาห แตไมตํ่ากวา 6 สัปดาห จะตองจัดใหมีเวลา
เรียนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ขอ 7 การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด
ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
ขอ 8 การรับจายเงินในจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามระเบียบและ/หรือประกาศมหาวิทยาลัย
เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาใหนําเขาเปนเงินคาบํารุงการศึกษาภาคปกติ
ขอ 9 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหา
จากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549
(นายอรัญ ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY
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ข้อบังคับ
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โกสน
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ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เฟื่องฟ้า
พรรณไม้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ จายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรให
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ดังนี้
1. ครุศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,000 บาท
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500 บาท
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,000 บาท
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,000 บาท
กรณีนักศึกษาลงทะเบยนภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจายภาคเรียนละ 4,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2552
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ - จายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควร
ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ดังนี้
1. เทคโนโลยีเกษตรบัณฑิต
ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500 บาท
2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,000 บาท
3. นิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,000 บาท
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจายภาคเรียนละ 4,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

76

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2553
เพือ่ ใหก ารดําเนินการเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วา ดว ยการรับ - จา ยเงินคา ธรรมเนียม
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549 จึงเห็น
สมควรใหกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500 บาท
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,000 บาท
3. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500 บาท
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจายภาคเรียนละ 4,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่  10 มีนาคม พ.ศ. 2553

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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77

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย คาธรรมเนียมการขอยกเวนรายวิชาเรียน
และคาธรรมเนียม การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษา ภาคปกติ
เพื่อใหการดําเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ - จายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่
6 พฤษภาคม 2549 เปนไป ดวยความเรียบรอย ถูกตองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใน การประชุม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติ
การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย คาธรรมเนียมการขอยกเวนรายวิชา และคาธรรมเนียมการขอโอน
ผลการเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้
1. ใหนักศึกษาจายชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กําหนดในทุกภาคเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเรียน
2. ในกรณีที่นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมแบบเหมาจายครบตามจํานวนภาคเรียนในแผนการเรียนแลว
แตยังไมสําเร็จการศึกษา และมีรายวิชาที่ตองเรียนในภาคเรียนถัดไป หากจํานวนหนวยกิตที่เรียนในภาคเรียนถัดไป
ดังกลาว รวมแลวไมเกิน 12 หนวยกิต จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคเรียนนั้น
แตใหจายคาบํารุงการศึกษาแทน ในอัตรา ภาคเรียนละ 500 บาท
3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรียนโดยชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย จะไดรับการยกเวนคา
ธรรมเนียมการขอยกเวนรายวิชา และคาธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2555
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรให้
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  7,500  บาท
2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)   
ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  7,000  บาท
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ
4,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 28  มกราคม  พ.ศ. 2555

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง เกณฑการพิจารณาคํารองนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
เพื่อใหการพิจารณาคํารองนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 จึงไดกําหนดเกณฑการพิจารณาคํารอง
นักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคไวดังนี้
1. กรณีเจ็บปวย ผูที่มีสิทธิ์ยื่นคํารองจะตองมีหลักฐานยืนยันวาปวย โดยมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
ของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน สถานีอนามัย ที่ระบุวันและเวลาที่ชัดเจนเทานั้น
2. กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
2.1 ไปราชการ/ไปสอบ/ไปศึกษาดูงาน/ไปปฏิบัติงานตามคําสั่ง (อยูเวร) ผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองจะตองมี
หลักฐานยืนยันจากหนวยงานตนสังกัด และระบุวัน-เวลาชัดเจน
2.2 งานฌาปนกิจ ผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองจะตองเกี่ยวของกับผูตายอยางใกลชิด (บิดา - มารดา, พี่ - นอง,
คูสมรส) และมีหลักฐานใบมรณบัตร
2.3 เกิดอุบัติเหตุระหวางทาง ผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองจะตองมีหลักฐานใบแจงความบันทึกประจําวันจาก
สถานีตํารวจ ระบุวัน - เวลาชัดเจน เทานั้น
3. กรณีอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ทั้งนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติโดยทั่วกัน
			
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง การเก็บเงินคากิจกรรมนักศึกษา (ภาคปกติ)
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2549 ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัย
เรียกเก็บเงินคากิจกรรมจากนักศึกษาไดไมเกินอัตราปการศึกษาละ 300 บาท นั้น
เพื่อใหการดําเนินการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงคในการใหการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จึงใหเรียกเก็บเงินคากิจกรรมนักศึกษา ในอัตราปการศึกษาละ  200 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง การกำหนดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวดที่ 7
การขอโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการโอนสถานภาพนักศึกษา ข้อ 22.4.4 ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยไม่นำเงื่อนไข ข้อ 22.1 และข้อ 22.4.1 มาพิจารณาและให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยไม่
ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
ข้างต้นให้เรียนในหมวดการศึกษาทั่วไป จำนวน 15 หน่วยกิต  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ  1  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ต้องศึกษาดังนี้
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
		 บังคับเรียน 					
9 หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
  3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  3(3-0-6)
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 บังคับเรียน 					
3 หน่วยกิต
GEH0101 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  3(3-0-6)
(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 บังคับเรียน
				
3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
  3(3-0-6)
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ วันที่     เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2558

(ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ใบไม้สีทอง
พรรณไม้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานทะเบียน

ที่นักศึกษาควรทราบ

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

งานทะเบียนที่นักศึกษาควรทราบ
การปฏิบัติตนในการรับบริการ
นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
1. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ไปติดต่อกับหน่วยงาน
2. แต่งกายสุภาพ เมื่อไปติดต่อกับหน่วยงาน
3. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ประจำหน่วยงานด้วยกิริยาวาจาสุภาพ
4. เตรียมหลักฐานต่างๆให้พร้อม
5. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการของแต่ละหน่วยงานโดยละเอียดและปฏิบัติตาม
ตัวอย่างเช่น
5.1 การติดต่อกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร และหลักฐาน
ทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัตินักศึกษาต้องยื่นคำร้องเป็นหลักฐาน ควรปฏิบัติดังนี้
5.1.1 เลือกคำร้องให้ตรงความประสงค์
5.1.2 กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน
5.1.3 ผ่านขั้นตอนต่างๆที่ระบุในคำร้องให้ครบ
5.1.4 ติดตามผลหลังจากยื่นคำร้องแล้ว 3 - 5 วัน
ดังนั้นนักศึกษาควรวางแผนก่อนล่วงหน้า สำหรับการติดต่อขอหลักฐานต่างๆ อย่างน้อย 1 - 3 วัน ก่อนถึง
วันที่ต้องการใช้หลักฐานเหล่านั้น เพราะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่สามารถให้บริการแก่นักศึกษา
โดยเร่งด่วนได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อป้องกันความผิดพลาดเหล่านั้นอันจะส่งผล
เสียหายทัง้ นักศึกษาและมหาวิทยาลัยเมือ่ เกิดปัญหาในการขอรับบริการไม่ควรแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจำหน่วยงาน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือเขียนบันทึกแจ้งต่อฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
หน่วยงานนั้นๆ
1. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค (Semester) โดยแบ่งการศึกษาหนึ่งเป็น 2
ภาคเรียนปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนหนึง่ มีเวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์และมหาวิทยาลัย
อาจจะเปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่ไม่นับเป็นภาคเรียนปกติ มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้มีจำนวน
ชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับภาคเรียนปกติ
2. ระบบหน่วยกิต
กำหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กำหนดเป็นหน่วยกิตหรือมาตราที่แสดงถึงเวลาเรียนเป็น
คาบต่อสัปดาห์ ใน 1 คาบ จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 60 นาทีและหน่วยกิตจะแสดงค่าระดับความสำคัญใน
แต่ละรายวิชาด้วยซึ่งเวลาเรียนอาจจะเท่ากันหือมากกว่าจำนวนหน่วยกิตก็ได้
เช่น 3(3-0-6) : วิชา 3 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 3 คาบ ศึกษาด้วยตนเอง 6 คาบ
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		 3(2-2-5) : วิชา 3 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 2 คาบ ภาคปฏิบตั ิ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเอง 5 คาบ
		 2(1-2-3) : วิชา 2 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 1 คาบ ภาคปฎิบตั ิ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเอง 3 คาบ
เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนไว้
ดังนี้
		 นักศึกษา กศ.บป. จะลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 9 หน่วยกิต
3. การลงทะเบียนวิชาเรียนออนไลน์ผ่านทาง Internet
4. การแก้”I”, IP
เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งผลว่าได้เกรด “I”, IP ในรายวิชาใด นักศึกษาจะต้องรีบดำเนินการติดต่ออาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาที่ได้เกรด “I”, IP นั้น เพื่อทำงานเพิ่มให้สมบูรณ์และผู้สอนจะได้เปลี่ยนเกรด “I”, IP เป็นค่าระดับ
คะแนน โดยเกรด “I” ต้องดำเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไปและสำหรับ IP ต้องดำเนินการ
ให้เสร็จสิ้นใน 1 ภาคเรียนถัดไป
5. การรักษาสภาพนักศึกษา หรือการลาพักการเรียน
นักศึกษาที่มีความจำเป็น หรือมีความประสงค์จะรักษาสภาพ/ลาพักการเรียนในภาคเรียนใด จะต้องยื่น
คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วและมีความประสงค์จะขอลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้นให้ขอคำร้อง
ขอลาพักการเรียนที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ
การขอลาพักการเรียน จะลาพักได้คราวละ 1 ภาคเรียนเท่านั้น สำหรับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนแรกที่ขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาแล้ว ไม่สามารถยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนหรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษายกเว้นบางกรณี
6. การประมวลผลการศึกษา
สิ้นภาคเรียนแรกต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ถ้าต่ำกว่าที่กำหนดต้องพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
            สิ้นภาคเรียนที่สองแรกต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 1.25  ถ้าต่ำกว่าที่กำหนดต้องพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา
สิ้นภาคเรียนที่สามต้องได้เกรดเฉลี่ยมากกว่าสะสมหรือเท่ากับ 1.50 ถ้าต่ำกว่าที่กำหนดต้องพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
สิ้นภาคเรียนที่สี่ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 1.75 ถ้าต่ำกว่าที่กำหนดต้องพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
สิ้นภาคเรียนที่ห้าต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ถ้าต่ำกว่าที่กำหนดต้องพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
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7. การขออนุญาตสอบในกรณีที่ตารางสอบซ้ำซ้อน/การขาดสอบกลางภาค, ปลายภาค
นักศึกษาที่ตารางสอบซ้ำซ้อน ให้ดำเนินการดังนี้
1. ขอรับแบบฟอร์มสอบกับกรรมการกลาง
2. ยื่นคำร้องที่ผ่านการอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานำส่งสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ทั้งนี้
ให้ดำเนินการก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
3. เข้าสอบตามห้องสอบกรรมการกลาง โดยมาติดต่อขอสอบก่อนเวลาสอบจริง 1 ชั่วโมง
กรณีนักศึกษาขาดสอบกลางภาค
1. รับคำร้องขออนุญาตสอบที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. คำร้องขอสอบต้องผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา, ผู้สอนรายวิชาที่ขาดสอบ แล้วนำคำร้องไป
ยื่นยังคณะวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ
กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค
1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตสอบอย่างช้าที่สุดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบเป็นต้นไป
2. มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้สอบตามเกณฑ์การพิจารณา (ดูรายละเอียดในคู่มือการศึกษา)
8. การโอนสภาพนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติสามารถโอนสภาพเป็นนักศึกษา ภาค กศ.บป. ได้เมื่อมีความจำเป็นโดยยื่นคำร้องขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยและให้เขียนคำร้องขอโอนวิชาเรียนด้วย
9. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1. นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานต่างๆ ดังนี้
- คำร้องเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย
- ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3)
พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.4)
พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- ใบสำคัญการสมรส (ค.ร.3)
พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ท.ร.14) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
		 ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวในใบสำคัญต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้ได้
2. การขอแก้ไข วันเดือน ปีเกิด ทีผ่ ดิ พลาด จะต้องนำหลักฐาน เช่น สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
หรือสูติบัตรยื่นพร้อมคำร้องขอแก้ วัน เดือน ปีเกิดที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นเอกสารทางราชการที่มหาวิทยาลัยจะออกให้กับนักศึกษาทุกคน ซึ่งนักศึกษา
จะต้องแสดงบัตรทุกครั้งในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือเข้าสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

91

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ
1. นักศึกษาเข้าใหม่ จะต้องทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สำนักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนกำหนด
2. นักศึกษาที่ทำบัตรประจำตัวสูญหาย หรือเสียหาย ให้ยื่นคำร้องทำบัตรใหม่พร้อมกับชำระเงิน
100 บาท
3. บัตรประจำตัวหมดอายุ ปกติมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจำตัวให้เท่ากับอายุการเป็นนักศึกษา
ปกติ คือ 2 ปี และ 4 ปี และ 5 ปี ถ้านักศึกษายังไม่จบการศึกษาและต้องใช้บัตรนักศึกษาต่อไป ให้ยื่นคำร้องขอต่อ
บัตรประจำตัวนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมอีกคนละ 100 บาท มหาวิทยาลัยจะต่อบัตรประจำตัวให้คราวละ 1 ปี
11. การขอจบการศึกษา
ในภาคเรียนสุดท้ายทีน่ กั ศึกษาเรียนครบหลักสูตรของทุกระดับ ให้นกั ศึกษายืน่ คำร้องขอจบการศึกษาภายใน
30 วันแรกของภาคเรียนที่จบการศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โดยดำเนินการดังนี้
1. นักศึกษา/ตัวแทนห้อง รับเอกสารซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มคำร้องใบขอจบ, ใบตรวจสอบ
2. ข้อมูลส่วนตัว, ใบรายชือ่ ส่งใบขอจบ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพือ่ นำไปใช้และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลส่วนตัว
3. นักศึกษา/ตัวแทนห้อง เก็บรวบรวมเอกสารตามข้อ 1. พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูปและ 1 นิ้ว 2 รูป
ถ่ายสวมชุดครุย ที่งานบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือนักศึกษาที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาให้
กรอกข้อมูลคำร้องผ่าน web ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนทีจ่ บการศึกษา หากไม่กรอกข้อมูลแจ้งให้สำนักฯ ทราบ
ถือว่านักศึกษาจะไม่ขอจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น
12. การขอใบรับรอง ใบรับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร
นักศึกษาจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมอนุมัติผลแล้ว
เท่านั้น
- เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผล
การศึกษาให้นักศึกษา
- หลักฐานใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะออกให้กับผู้สำเร็จ
การศึกษา โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำร้องและชำระเงิน

92

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

กำหนดมาตรฐานการให้บริการ จำแนกตามประเภทใบรับรอง (นักศึกษาปัจจุบัน)
ประเภทใบรับรอง
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
ใบรับรองการเป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
ใบรับรองว่าเรียนครบหลักสูตรและกำลังรอสภาฯ
อนุมัติให้ปริญญา
ใบแทนปริญญาบัตร/ใบแทนประกาศนียบัตรฯ
(กรณีสูญหาย/ชำรุด)
ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript)
ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ
(Transcript) เขียนชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ
ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript)
ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ
(Transcript) เขียนชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ
ใบรับรองอื่นๆ

เอกสารแนบ

กำหนดรับ
1 วันทำการ
1 วันทำการ

แนบรูปถ่าย 2 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย)

1 วันทำการ

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

1 วันทำการ
1 วันทำการ

ยังไม่สำเร็จการศึกษา
สำเร็จการศึกษา  แนบรูป
ถ่าย 1 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย)
สำเร็จการศึกษา  แนบรูป
ถ่าย 1 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย)

1 วันทำการ
1 วันทำการ
1 วันทำการ

*หมายเหตุ การออกเอกสารทางการศึกษา ต้องชำระเงิน ใบละ 100 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

93

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการใช้บริการขอใบรับรองทางการศึกษา
กรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอใบรับรอง
นำใบคำร้องชำระเงินที่งานคลัง
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่นัดวันมารับใบรับรอง
นำใบเสร็จรับเงินมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรอง

ขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษาใบที่ 2
บัตรหายหรือชำรุด
เขียนแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ที่สำนักส่งเสริมฯ
ชำระเงินที่งานคลัง 100 บาท
ยื่นแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมฯ
นั่งรอ 10 นาที รับบัตรนักศึกษา
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รูป

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (5 ปี)

ครุศาสตรบัณฑิต		
ครุศาสตรบัณฑิต		
ครุศาสตรบัณฑิต		
ครุศาสตรบัณฑิต		
ครุศาสตรบัณฑิต		
ครุศาสตรบัณฑิต		
ครุศาสตรบัณฑิต		
ครุศาสตรบัณฑิต		

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (ปริญญาตรี 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตร 5 ปี) เป็นเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ และเพิม่ พูนสติปญั ญานำไปสูก่ ารเป็นครูมอื อาชีพ
(ทีม่ ที กั ษะชีวติ และธำรงสันติสขุ อย่างยัง่ ยืนตามบริบทสังคม)
2. ความสำคัญของหลักสูตร
		 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตร 5 ปี) เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมีศักยภาพในการแสวงหา
ความรู้ เพิ่มพูนสติปัญญา คุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  สามารถถ่ายทอดความรูค้ วามคิด มีเจตคติทด่ี ี
ต่อการประกอบวิชาชีพ  มีจติ สำนึกในการเป็นพลเมืองไทย
และมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ ของตนเอง
และสังคมอย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตร 5 ปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะดังนี้
		 3.1 มีคณุ ธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ ำ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ
3.2 มีความรอบรู้และตระหนักในคุณค่าของ
ศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย ศาสตร์การสอนและสามารถ
บูรณาการกับศาสตร์สาขาอื่น
3.3 มีทักษะการใช้ภาษา สามารถสื่อความคิด
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหา และ
สร้างองค์ความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษา
136
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองใน
ทุกสายวิชาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กับทีก่ ำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า																 169 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12   หน่วยกิต
บังคับเรียน
9   หน่วยกิต
เลือกเรียน
3    หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9    หน่วยกิต
บังคับเรียน
3    หน่วยกิต
เลือกเรียน
6    หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
9    หน่วยกิต
บังคับเรียน
9    หน่วยกิต
เลือกเรียน
3    หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 		 52 หน่วยกิต
2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า   
35   หน่วยกิต
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2.1.2  สาระฝึกทักษะผู้ประกอบวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
14   หน่วยกิต
2.1.3  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
81   หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับเอก
ไม่น้อยกว่า
69   หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
6   หน่วยกิต
2.2.3 วิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า
6   หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า		 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
		 1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
				 เรียนไม่น้อยกว่า
			 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
		 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
				 และเทคโนโลยี
				 เรียนไม่น้อยกว่า 						 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 				 133 หน่วยกิต
		 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 					 52 หน่วยกิต
				 2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
																		 35 หน่วยกิต
บังคับเรียน
1011108 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1012109 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3(3-0-6)
1012110 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1021002 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
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1022302 หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
3(2-2-5)
1023305 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1043105 การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
3(2-2-5)
1044409 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1053510 จิตวิทยาและการแนะแนว
สำหรับครู   
3(2-2-5)
1083100 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(1-2-3)
1093310 การจัดการคุณภาพ
				 และการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
				 2.1.2 สาระฝึกทักษะผู้ประกอบ
								 วิชาชีพครู 			 14 หน่วยกิต
1004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(45)
1004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45)
1005808 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6(270)
1005809 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6(270)
				 2.1.3 วิชาเลือก
								 ไม่น้อยกว่า					 3 หน่วยกิต
1001809 เพศศึกษารอบด้าน
2(1-2-3)
1010204 จิตตปัญญาศึกษา
2(1-2-3)
1025302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
1030206 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
1033210 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
1100501 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู 2(1-2-3)
1100502 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
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		 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
			 2.2.1 วิชาบังคับเอก 			 69 หน่วยกิต
บังคับเรียน		
กลุ่มหลักภาษาและภาษาศาสตร์
1111101 หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
1111102 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
1113104 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5)
1114105 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6)
1114106 ภาษาไทยถิ่น
3(2-2-5)
กลุ่มการฟังและการพูด
1112201 การฟังและการคิดวิเคราะห์
3(2-2-5)
1112202 วาทการสำหรับครู
3(2-2-5)
กลุ่มการอ่าน
1111401 การอ่านเพือ่ พัฒนาชีวติ และสังคม 3(3-0-6)
1113402 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 3(3-0-6)
1114403 การศึกษาผลงานทางภาษาไทย 3(3-0-6)
กลุ่มการเขียน
1112501 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1113502 การเขียนภาคนิพนธ์
3(2-2-5)
1114503 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
กลุ่มวรรณคดีและวรรณกรรม
1111601 วรรณคดีศึกษา
3(3-0-6)
1112602 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)
1112603 กวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
1112604 วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
1113605 วรรณกรรมวิจักษ์และวิจารณ์ 3(3-0-6)
1114609 ศิลปะการอ่านออกเสียงสำหรับครู 3(2-2-5)
กลุ่มภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
1112701 การคิดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
1113702 ภาษากับสังคม    3(3-0-6)
1114704 คติชนวิทยา
3(2-2-5)
1114706 สัมมนาภาษาไทย
3(2-2-5)
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		 		 2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
1114801 การวัดและประเมินผลการสอน
ภาษาไทย
3(2-2-5)
1114802 การสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
				 2.2.3) เลือกวิชาเอกหรือวิชา
								 การสอนวิชาเอก
								 เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
1111301 การอ่านและการเขียนคำไทย 3(3-0-6)
1112103 อักษรไทย
3(3-0-6)
1113606 วรรณคดีขนบประเพณี
และศาสนา  
3(3-0-6)  
1113703 วาทกรรมในภาษาไทย
3(-3-0-6)
1114504 การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
1114607 วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ 3(2-2-5)
1114608 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศ
ต่อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)  
1114705 คีตวรรณกรรมไทย
ประกอบบทเรียน
3(2-2-5)
1114803 การสอนภาษาไทยสำหรับ
ชาวต่างประเทศ   
3(2-2-5)
1114804 สื่อการสอนภาษาไทย    
3(2-2-5)
1114805 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 									 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตครูผสู้ อนสาขาวิชาภาษาอังกฤษทีม่ มี าตรฐาน
แห่งวิชาชีพ และทันสมัยด้านเทคโนโลยี สามารถใช้ภาษา
อังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้สู่นานาชาติ
และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความสำคัญของหลักสูตร
2.1 ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือจำเป็นในการ
สื่อสารและแสวงหาความรู้ ทั้งยังเป็นภาษาที่จำเป็นใน
การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
		 2.2 ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูภาษาที่ช่วยเผยแพร่
และพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษา
สากลที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
2.3 ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูทม่ี คี วามรู้
ความสามารถในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.4 ช่วยเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่ทันสมัย และทันวิทยาการของโลก
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติดังนี้
		 3.1 มีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาวิชาภาษาอังกฤษ
3.2 มีความสามารถในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 3.3 มีความตระหนักในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ครูภาษาอังกฤษ
3.4 มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการความรู้
และทักษะทางภาษา ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศอย่างเชื่อมโยงกับความเป็นไทยและสากล
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ในทุกสายวิชาและมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ  ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า																 169 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
		 ไม่น้อยกว่า												 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12   หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9   หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
		 ไม่น้อยกว่า 												 133 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
				 ไม่น้อยกว่า									 52 หน่วยกิต
            2.1.1  สาระความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
35   หน่วยกิต
            2.1.2  สาระฝึกทักษะผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
14   หน่วยกิต
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            2.1.3 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า  
3   หน่วยกิต
		 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า		 81 หน่วยกิต
            2.2.1 วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
69   หน่วยกิต
            2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า   
6   หน่วยกิต
            2.2.3 วิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า
6   หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 		 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
		 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
				 เรียนไม่น้อยกว่า 						 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
		 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
				 และเทคโนโลยี
				 เรียนไม่น้อยกว่า 						 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
		 ไม่น้อยกว่า 												 133 หน่วยกิต
		 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู							 52 หน่วยกิต
				 2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
บังคับเรียน 35 หน่วยกิต
1011108 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1012109 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3(3-0-6)
1012110 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1021002 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1022302 หลักการจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
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1023305 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1043105 การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
3(2-2-5)
1044409 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1053510 จิตวิทยาและการแนะแนว
สำหรับครู
3(2-2-5)
1083100 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(1-2-3)
1093310 การจัดการคุณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
		 		 2.1.2		 สาระฝึกทักษะผูป้ ระกอบ
								 วิชาชีพครู 					 14 หน่วยกิต
1004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(45)
1004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45)
1005808 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6(270)
1005809 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6(270)
			 2.1.3		 วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
1001809 เพศศึกษารอบด้าน
2(1-2-3)
1010204 จิตตปัญญาศึกษา
2(1-2-3)
1025302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
1030206 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
1033210 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
1100501 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู 2(1-2-3)
1100502 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
		 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
				 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 			 69 หน่วยกิต
1121101 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
3(3-0-6)
1121102 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์
3(3-0-6)
1121201 การฟังและการพูด 1
3(3-0-6)
1121301 การอ่านเพื่อรู้ทันโลก
3(3-0-6)
1121601 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
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1122103
1122202
1122302
1122401
1122602
1122603
1123104
1123203

โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
การฟังและการพูด 2
3(3-0-6)
การอ่านเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
หลักการเขียน
3(2-2-5)
ร้อยกรองเบื้องต้น
3(3-0-6)
วรรณคดีสำหรับเด็ก
3(3-0-6)
การแปล 1
3(3-0-6)
การเรียนภาษาด้วยการแสดง
เพลง และเกมส์
3(2-2-5)
1123303 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3(3-0-6)
1123402 การเขียนเรียงความ
3(2-2-5)
1123701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
1123801 การพัฒนาภาษาอังกฤษ
สำหรับครู
3(3-0-6)
1124105 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับ
ครูสอนภาษา
3(3-0-6)
1124403 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
1124503 การพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ภาษา
3(3-0-6)
1124504 การทดสอบทางภาษา
3(3-0-6)
1124505 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
1124703 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
		 		 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต
1124501 การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
1124502 การสอนภาษาอังกฤษ
เชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
			 2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
								 วิชาเอกเพิ่มเติม
								 ไม่น้อยกว่า 					 6 หน่วยกิต
1123506 การวิเคราะห์ตำราเรียน
3(3-0-6)
1123604 วรรณกรรมเอเชีย
3(3-0-6)
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1123702 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดค่ายภาษา
และการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
1123802 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
ข้อทดสอบมาตรฐาน
3(3-0-6)
1123803 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 1
3(3-0-6)
1123804 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 2
3(3-0-6)
1124106 การแปล 2
3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี						 			 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาและต้องไม่ซำ้ กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สังคมศึกษา(ปริญญาตรี 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาหลักสูตรและความสำคัญของหลักสูตร
มุ่งผลิตครูชั้นวิชาชีพที่สามารถบูรณาการความรู้  
ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสูก่ ารจัดการ
ศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  รักการเรียนรู้  รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤตได้ด้วยสติปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีวตั ถุประสงค์
ให้บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 มีองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ทักษะและ
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ทางด้านสังคมศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพเพื่อเป็นครูสังคมศึกษาได้อย่างประสิทธิภาพ
2.2 มีทกั ษะวิธกี ารแสวงหาความรู้ ในการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ คุณภาพชีวิตของตนเอง และ
ส่วนรวม
2.3 มีทกั ษะการวิเคราะห์เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ป็น
ประเด็นทางสังคมได้อย่างมีวิจารณญาณ บนพื้นฐาน
ของความรู้ เหตุผล คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล และเจตคติที่ดีต่อสังคมทั้งระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2.4 มีความสนใจและตระหนักต่อปรากฏการณ์
ทางสังคม  และเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
อันก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับ
ประเทศเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
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2.5 มีความอดทนอดกลัน้ รับผิดชอบ มีจติ สาธารณะ
และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า															 169 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
		 ไม่น้อยกว่า 											 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
9
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
9   หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
		 ไม่น้อยกว่า				 							 133 หน่วยกิต
		 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู						 52 หน่วยกิต
2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู     35   หน่วยกิต
2.1.2 สาระฝึกทักษะประกอบ
วิชาชีพครู     14   หน่วยกิต
2.1.3 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3   หน่วยกิต
		 2.2 กลุ่มวิชาเอก			 				 81 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอก     45   หน่วยกิต
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2.2.2) วิชาการสอน
วิชาเอก
6   หน่วยกิต
2.2.3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม 30   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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
		 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
				 เรียนไม่น้อยกว่า 					 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
		 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
				 และเทคโนโลยี
				 เรียนไม่น้อยกว่า 						 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน						 133 หน่วยกิต
		 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู							 52 หน่วยกิต
				 2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบ
								 วิชาชีพครู						 35 หน่วยกิต
บังคับเรียน
1011108 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1012109 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3(3-0-6)
1012110 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1021002 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1022302 หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
3(2-2-5)
1023305 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1043105 การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
3(2-2-5)
1044409 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
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1053510 จิตวิทยาและการแนะแนว
สำหรับครู
3(2-2-5)
1083100 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(1-2-3)
1093310 การจัดการคุณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
				 2.1.2 สาระฝึกทักษะผู้ประกอบ
								 วิชาชีพครู						 14 หน่วยกิต
1004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(45)
1004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45)
1005808 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6(270)
1005809 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6(270)
				 2.1.3		 วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
1001809 เพศศึกษารอบด้าน
3(1-4-4)
1010204 จิตตปัญญาศึกษา
2(1-2-3)
1025302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
1030206 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
1033210 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
1100501 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู 2(1-2-3)
1100502 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
		 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 		 81 หน่วยกิต
				 2.2.1 วิชาเอก 						 45 หน่วยกิต
1134304 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
เบื้องต้น
3(2-2-5)
1523101 ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
1641201 อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
1642109 ประวัติศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
1642306    ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
1643104 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
2531102    หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
2533206 การศึกษาประชากร
3(3-0-6)
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
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2541201 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
3(3-0-6)
2541401 แผนทีแ่ ละการแปล
ความหมายแผนที่
3(2-2-5)
2551106 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
2561103 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมาย 3(3-0-6)
3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
			 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต
1134504 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
3(2-2-5)
1134505 การจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
3(2-2-5)
			 2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอน
								 วิชาเอกเพิ่มเติม		 30 หน่วยกิต
จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์
1641205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
1642301 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0-6)
1642501 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
1644201 ประวัติศาสตร์บทบาทของชาติ
มหาอำนาจหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2
3(3-0-6)
1644301 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง 3(3-0-6)
1644401 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(3-0-6)
2542205 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
3(3-0-6)
2542301 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
เชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
2543201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6)
2543404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
2544207    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไทย
3(3-0-6)
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3) กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ
เศรษฐศาสตร์
1133301 ปัญหาสังคม
3(3-0-6)
1134302 การจัดระเบียบสังคมใน
พหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
1134303 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก
3(3-0-6)
2532207 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว
และชุมชนไทย
3(3-0-6)
2533205 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
รัฐศาสตร์
3(3-0-6)
2551301 ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
2552509 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6)
4) กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา
1512401 จริยศาสตร์
3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี						
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาและต้องไม่ซำ้ กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์ (ปริญญาตรี 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตครูให้มีความรอบรู้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และมีคุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรทีผ่ ลิตครู ให้เป็นครูชน้ั วิชาชีพทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การจัด
การศึกษาเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีปญั ญา มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูนำไปสู่
การปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี
คุณลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นครูชั้นวิชาชีพ ที่มีความรอบรู้ และมี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถจัดการเรียน
การสอนคณิ ต ศาสตร์ ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ และการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน
3.3 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของ
วิชาคณิตศาสตร์ ในการดำรงชีวติ และการประกอบอาชีพ
3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความ
เป็นครู และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู

148

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองในสายวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สายวิชา
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ หรือสายวิชาที่เรียน
คณิตศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมี
คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กับทีก่ ำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ  ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
		 ไม่น้อยกว่า												 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12   หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9   หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
		 ไม่น้อยกว่า 											 132 หน่วยกิต
		 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
35   หน่วยกิต
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            2.1.2 สาระฝึกทักษะผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
14   หน่วยกิต
2.1.3 สาระเพิ่มเติมวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า  
3   หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า		 80 หน่วยกิต
            2.2.1 วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
68   หน่วยกิต
            2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
6   หน่วยกิต
            2.2.3 วิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า
6   หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
		 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
				 เรียนไม่น้อยกว่า 				 9 หน่วยกิต

บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
		 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
				 และเทคโนโลยี
				 เรียนไม่น้อยกว่า 						 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 				 132 หน่วยกิต
		 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 					 52 หน่วยกิต
				 2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบ
							 วิชาชีพครู 					 35 หน่วยกิต
บังคับเรียน
1011108 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1012109 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3(3-0-6)
1012110 ความเป็นครู
3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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1021002 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1022302 หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
3(2-2-5)
1023305 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1043105 การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
3(2-2-5)
1044409 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1053510 จิตวิทยาและการแนะแนว
สำหรับครู      
3(2-2-5)
1083100 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(1-2-3)
1093310 การจัดการคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
				 2.1.2 สาระฝึกทักษะผู้ประกอบ
								 วิชาชีพครู 				 14 หน่วยกิต
1004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(45)
1004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45)
1005808 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1  6(270)
1005809 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2  6(270)
				 2.1.3 สาระเพิ่มเติมวิชาเลือก
								 ไม่น้อยกว่า 			 3 หน่วยกิต
1001809 เพศศึกษารอบด้าน
2(1-2-3)
1010204 จิตตปัญญาศึกษา
2(1-2-3)
1025302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
1030206 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
1033210 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
1100501 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู 2(1-2-3)
1100502 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
		 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า		 80 หน่วยกิต
				 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 			 68 หน่วยกิต
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บังคับเรียน		
1141301 เทคโนโลยีสำหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1142101 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1142302 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
ในชั้นเรียน
3(2-2-5)
1143201 ทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในโรงเรียน
3(2-2-5)
1143401 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1143501 การสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1144402 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
3(2-2-5)
1144601 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
2(1-2-3)
4571202 หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)      
4571401 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
4571402 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
4572201 ทฤษฎีจำนวน
3(3-0-6)
4572301 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
4572401 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
4572402 วิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
4572501 รากฐานเรขาคณิต  
3(3-0-6)
4572502 สำรวจเรขาคณิต
3(3-0-6)
4572602 วิยุตคณิต         
3(3-0-6)
4573301 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
4573401 คณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
4573402 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
4573405   ตัวแปรเชิงซ้อน  
3(3-0-6)
4582201 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
		 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต
1144202 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
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1144203 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชา
การสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1144001 การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหา
ทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1144002 มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ในโรงเรียน
3(2-2-5)
4572202 ทฤษฎีเซต          
3(3-0-6)
4572203 ระบบจำนวน
3(3-0-6)
4583301 การวิเคราะห์การถดถอย
3(3-0-6)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาและต้องไม่ซำ้ กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาหลักสูตร
สร้างสรรค์ ปัญญา พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
2. ความสำคัญของหลักสูตร
ผลิ ต และพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ส าขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ ทีม่ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ ฟิสกิ ส์
เคมี ชีววิทยา เป็นบัณฑิตทีม่ คี ณุ ภาพ มีเหตุผลและวิจารณญาณ
และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพิม่ เติม 2545) และตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง2558 มีจุดมุ่งหมายในการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มี ค วามรู้ วิ ช าเฉพาะด้ า นตามมาตรฐาน
การเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์
(3) มีทกั ษะกระบวนการเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์
และสามารถใช้ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(4) มีทักษะในการปฏิบัติการค้นคว้า และวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
(5) สามารถใช้ ร ะบบสารสนเทศและภาษา
ต่างประเทศเพือ่ การสือ่ สารและใฝ่หาความรู้
ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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(6) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู และ
ศรัทธาต่อวิชาชีพ
(7) มีสว่ นร่วมในการทำกิจกรรมและใช้การวิจยั
เป็นฐานในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม
(8) มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
			 กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ และทักษะการถ่ายทอดความรู้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากสถานศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองในสายวิชา
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายวิชาอื่นที่มีชื่อเรียก
แบบเดียวกัน และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
169  หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า   
30  หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาภาษาและการสือ่ สาร 12   หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
    9   หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี      
9   หน่วยกิต
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
133  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
52  หน่วยกิต
2.1.1  สาระความรู้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู
35 หน่วยกิต
2.1.2 สาระฝึกทักษะประกอบ
วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
2.1.3 วิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
81  หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
71   หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6   หน่วยกิต
2.2.3 เลือกวิชาเอก หรือวิชา
การสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า       4   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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์
และการพัฒนาตน
3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9   หน่วยกิต
บังคับเรียน   3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน
เรียนไม่น้อยกว่า
133  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
   52  หน่วยกิต
2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
บังคับเรียน 35  หน่วยกิต
1011108 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
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1012109 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3(3-0-6)
1012110 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1021002 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1022302 หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน  
3(2-2-5)
1023305 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1043105 การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
3(2-2-5)
1044409 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1053510 จิตวิทยาและการแนะแนว
สำหรับครู
3(2-2-5)
1083100 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(1-2-3)
1093310 การจัดการคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
2.1.2 สาระฝึกทักษะผู้ประกอบ
วิชาชีพครู    14  หน่วยกิต
1004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(45)
1004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45)
1005808 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6(270)
1005809 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6(270)
		
2.1.3วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 3  หน่วยกิต
1001809 เพศศึกษารอบด้าน
2(1-2-3)
1010204 จิตตปัญญาศึกษา
2(1-2-3)
1025302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
1030206 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
1033210 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
1100501 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู 2(1-2-3)
1100502 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น  
2(1-2-3)
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2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 81  หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 71  หน่วยกิต
1022902 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
1154101 ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4131001 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
4131002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
4131003 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
4131004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
4132102 กลศาสตร์คลาสสิก
3(2-2-5)
4133302   วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์1 3(3-0-6)
4133406 ไฟฟ้าและพลังงาน
3(2-2-5)
4133615 ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(2-2-5)
4133616 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
4133617 ธรณีวิทยาทั่วไป
3(2-2-5)
4133618 ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
4133619 โลกและดาราศาสตร์สำหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
4133620 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4134903 โครงงานวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4211101 เคมี 1
3(3-0-6)
4211102 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-2)
4211103 เคมี 2
3(3-0-6)
4211104 ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-2)
4211801 เคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
4213502    เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4331101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
4331102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-2)
4331103 ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
4331104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  
1(0-3-2)
4333403 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4334102   ชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
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4571401 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
6  หน่วยกิต
1154201 แนวคิดการเรียนรู้และการสอน
วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1154202 ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า
4  หน่วยกิต
1153301 ก้าวทันวิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
4103704 การผลิตอุปกรณ์การสอน
วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4132201 การสั่นและคลื่น
3(3-0-6)
4132501 ฟิสิกส์แผนใหม่
3(3-0-6)
4132303 อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
4132401 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2-5)
4134501 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3(3-0-6)
4134710 โปรแกรมประยุกต์
ด้านภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
4211701 เคมีกับความปลอดภัย
1(1-0-2)
4212201 เคมีวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
4212401 เคมีอนินทรีย์1
3(3-0-6)
4213301 ชีวเคมี   
3(3-0-6)
4213601 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
4302201 พฤกษศาสตร์
3(2-2-5)
4333106 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
4333107 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1(0-3-2)
4333110 สรีรวิทยาทั่วไป
3(2-2-5)
4342102 จุลชีววิทยา     
3(3-0-6)
4342103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   
1(0-3-2)
4571402 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6   หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาและต้องไม่ซำ้ กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปริญญาตรี 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างครูปฐมวัยทีม่ งุ่ มัน่ เป็นผูน้ ำในศาสตร์การศึกษา
ปฐมวัย มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ คงเอกลักษณ์ไทย ภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความสำคัญของหลักสูตร
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านัน้ จำเป็นต้อง
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทางด้านพัฒนาการ
และมีคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์   เพื่อสร้างเป็น
รากฐานที่ ส ำคั ญ ของบุคลากรต่อการพัฒนาประเทศ
ซึง่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเป็นผูท้ ม่ี บี ทบาท
ในการเป็ น ผู้ น ำทางการศึ ก ษาปฐมวั ย ในการพั ฒ นา
เด็กปฐมวัยสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลัง
สำคัญของประเทศเพื่อรองรับและสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ แ ละพร้ อ มรั บ การเข้ า สู่ สั ง คม
อาเซียนของประเทศต่อไป
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา จึ ง ได้ พ ั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มี
ลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพทีท่ นั สมัย เน้นทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพื่อให้หลักสูตรครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) และเป็นไปตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
โดยมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะความเป็นครูคณ
ุ ภาพ
โดยมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพือ่ พัฒนาให้
เป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ครูปฐมวัยและมีความเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านการ
ศึกษาปฐมวัย
3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ลักษณะดังนี้
1. เพื่อเป็นผู้มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้าเพื่อ
พัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. เพือ่ เป็นผูท้ ส่ี ามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและประยุกต์ใช้    องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
		 4. เพือ่ เป็นผูม้ คี วามสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยที่หลากหลาย
5. เพื่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดจนภาษาเพื่อการสื่อสาร
6. เพื่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัย
7. เพื่อเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก
ศรัทธา ภูมิใจและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูปฐมวัย
8. เพื่อเป็นผู้มีคุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัย  
มีทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์และเป็นผู้นำในการ  พัฒนา
ด้านการศึกษาปฐมวัยมีทักษะชีว ิต มีจิตสาธารณะ
มีความเป็นไทย และสามารถดำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เที ย บเท่ า จากสถานศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
รับรองในทุกสายวิชาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยมีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน/การประเมินความรู้
มีการสอบวัดแววครู และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมิน
คุณลักษณะความเป็นครูอย่างเป็นระบบ
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
166  หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30  หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12   หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9   หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
130  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 52  หน่วยกิต
2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
35   หน่วยกิต

2.1.2 สาระฝึกทักษะผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
14   หน่วยกิต
2.1.3 สาระเพิ่มเติมวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3   หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78  หน่วยกิต
   
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
68   หน่วยกิต
            2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า  
6   หน่วยกิต
            2.2.3 วิชาเลือกเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า  
4   หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
		
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9   หน่วยกิต
บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
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เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9   หน่วยกิต
บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
130  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      
52  หน่วยกิต
2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู   
35  หน่วยกิต
บังคับเรียน
1011108 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1012109 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3(3-0-6)
1012110 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1021002 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1022302 หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
3(2-2-5)
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1023305 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1043105 การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
3(2-2-5)
1044409 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1053510 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู 3(2-2-5)
1083100 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(1-2-3)
1093310 การจัดการคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
2.1.2 สาระฝึกทักษะผู้ประกอบ
วิชาชีพครู
14  หน่วยกิต
1004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(45)
1004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45)
1005808 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6(270)
1005809 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6(270)
		
2.1.3 สาระเพิ่มเติมวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า  
3 หน่วยกิต
1001809 เพศศึกษารอบด้าน
2(1-2-3)
1010204 จิตตปัญญาศึกษา
2(1-2-3)
1025302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
1030206 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
1033210 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
1100501 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู 2(1-2-3)
1100502 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
2.2 กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 78  หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 68  หน่วยกิต
บังคับเรียน
1071101 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
1071102   การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
1071301    ศิลปะสำหรับการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
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1071406 นิทานและวรรณกรรม
สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072101   บุคลิกภาพครูปฐมวัย      2(1-2-3)
1072102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
1072103 การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
1072301 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับ
เด็กปฐมวัย   
3(3-0-6)
1072303 ดนตรี เพลงและการเคลื่อนไหว
สำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1072401   เด็กปฐมวัยกับการเล่น
3(2-2-5)
1072402 สือ่ และของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5)
1072403 เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
1073201 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1073301   ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย        3(2-2-5)
1073302   สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
1073303   ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
1073304   วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
1073305 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
1073308 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3)
1074501 การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
1074601 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
1074701 การจัดและบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย
2(1-2-3)
1074901 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
1074902 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
1074903 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษา
ปฐมวัย
3(2-2-5)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6  หน่วยกิต
1074303 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย 1
3(2-2-5)
1074304 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย 2
3(2-2-5)

1071104
1071105
1071402
1071403
1072302
1072304
1072305
1073101
1073202  
1073306
1073307
1073403
1074101  
1074302
1074702

2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม   4   หน่วยกิต
สุขภาพอนามัยสำหรับมารดา
และเด็ก  
2(2-0-4)
ครอบครัวศึกษา
2(2-0-4)
คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษา
ปฐมวัย   
2(1-2-3)
งานกระดาษ               2(1-2-3)
นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3)
พลศึกษาและนันทนาการ
สำหรับเด็กปฐมวัย        
2(1-2-3)
ทักษะทางดนตรีสำหรับ
ครูปฐมวัย  
2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3)
การจัดและพัฒนาโปรแกรมสำหรับ
เด็กปฐมวัย     
2(1-2-3)
การสอนภาษาไทยสำหรับ
เด็กต่างวัฒนธรรม         
2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3)    
หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)     
โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3)
เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
การจัดการคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 2(1-2-3)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี
6   หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาและต้องไม่ซำ้ กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้ว
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาหลักสูตร
		 พัฒนาการเรียนรู้ คูจ่ ริยธรรม นำสูก่ ารเป็นครูพลศึกษา
2. ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ
การสอนการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย เกม   กีฬาไทย
และกีฬาสากล และหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
มี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ พ ลศึ ก ษาและ
สุขศึกษา มีจรรยาบรรณความเป็นครู มีพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานของสังคม รวมทัง้ มีเจตคติทด่ี ตี อ่ การประกอบ
อาชีพ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย เพื่อนำสู่การ
พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
ดังนี้
3.1 มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในการเป็นครูพลศึกษา
		 3.2 สามารถนำความรูท้ างพลศึกษาและสุขศึกษา
ไปประยุกต์ในสถานศึกษา และให้บริการความรู้เรื่อง
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแก่ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
		 3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพด้ ว ย
การเคลือ่ นไหว กิจกรรมทางกาย เกม กีฬา การออกกำลังกาย
อย่างเป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์
		 3.4 แสวงหาความรูแ้ ละสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
3.5 มี ค วามเป็ น ผู้ น ำทางพลศึ ก ษาและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
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3.6 มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ปฏิ บ ั ต ิ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูพลศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองในทุกสาขาวิชาและมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีม่ หาวิทยาลัย
กำหนดหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของสำนักเลขาธิการ
คุรุสภา
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
169  หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30  หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาภาษาและการสือ่ สาร 12  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
9   หน่วยกิต
2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
133  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
52  หน่วยกิต
2.1.1  สาระความรู้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู      35   หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

2.1.2 สาระฝึกทักษะประกอบ
วิชาชีพครู
14   หน่วยกิต
2.1.3 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3   หน่วยกิต
		 2.2 กลุ่มวิชาเอก
81  หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
71   หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6   หน่วยกิต
2.2.3 เลือกวิชาเอก หรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า        4   หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี
6   หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
30  หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12  หน่วยกิต
บังคับเรียน  9 หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน   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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9   หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน
133  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
52  หน่วยกิต
2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู
35 หน่วยกิต
บังคับเรียน
1011108 ปรัชญาการศึกษา
3(2-2-5)
1012109 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3(2-2-5)
1012110 ความเป็นครู
3(2-2-5)
1021002 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1022302 หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
3(2-2-5)
1023305 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
3(2-2-5)
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1043105 การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
3(2-2-5)
1044409 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1053510 จิตวิทยาและการแนะแนว
สำหรับครู
3(2-2-5)
1083100 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(1-2-3)
1093310 การจัดการคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
2.1.2 สาระฝึกทักษะผู้ประกอบ
วิชาชีพครู
14  หน่วยกิต
1004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(45)
1004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45)
1005808 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6(270)
1005809 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6(270)
2.1.3วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 3   หน่วยกิต
1001809 เพศศึกษารอบด้าน
3(1-2-6)
1010204 จิตตปัญญาศึกษา
2(1-2-3)
1025302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    2(1-2-3)
1030206 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา   2(1-2-3)
1033210 การจัดแสดงและนิทรรศการ   2(1-2-3)
1100501 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู 2(1-2-3)
1100502 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 81  หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
71  หน่วยกิต
2.2.1.1 กลุ่มวิชาแกนพลศึกษา
  
32  หน่วยกิต
1101101 ประวัติและหลักการพลศึกษา 2(2-0-4)
1101102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2(2-0-4)
1101103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2   2(2-0-4)
1101104 พืน้ ฐานการเคลือ่ นไหวของมนุษย์ 2(1-2-3)
1102105 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 2(1-2-3)
1102106 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย   3(2-2-5)
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1103107 การทดสอบและสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
1103108 อาหารและโภชนาการ   2(2-0-4)
1104109 การจัดการพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4)
1104110 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
2(1-2-3)
1104111 การออกแบบโปรแกรม
การสร้างเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
1104112 การดูแลเบื้องต้น
และการปฐมพยาบาล
2(1-2-3)
1104113 การประเมินผลการเรียนรู้
ทางพลศึกษา
2(2-0-4)
1104114 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ทางพลศึกษา
3(2-2-5)
1104115 จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา
2(2-0-4)
				 2.2.1.2 กลุม่ วิชาการสอนพลศึกษา
ไม่น้อยกว่า 33  หน่วยกิต
1)  กลุ่มทักษะและการสอน
ไม่น้อยกว่า
22  หน่วยกิต
1.1) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาเดี่ยว
และกิจกรรมทางกาย
ไม่น้อยกว่า
4   หน่วยกิต
1101201 ทักษะและการสอนกรีฑา
2(1-2-3)
1102202 ทักษะและการสอนยิมนาสติก   2(1-2-3)
1102203 ทักษะและการสอนกระโดดเชือก 2(1-2-3)
1102204 ทักษะและการสอนโยคะ
2(1-2-3)
1.2) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬา
ที่ใช้แร็กเกต ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต
1101205 ทักษะและการสอนเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
1101206 ทักษะและการสอนเทนนิส
2(1-2-3)
1102207 ทักษะและการสอนแบดมินตัน   2(1-2-3)
1103208 ทักษะและการสอนกอล์ฟ
2(1-2-3)
1103209 ทักษะและการสอนฮอกกี้
2(1-2-3)
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1.3) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาที่ใช้ลูกบอล
ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
1101210 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล 2(1-2-3)
1101211 ทักษะและการสอนฟุตบอล
2(1-2-3)
1102212 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
1102213 ทักษะและการสอนตะกร้อ   2(1-2-3)
1102214 ทักษะและการสอนเปตอง
2(1-2-3)
1103215 ทักษะและการสอนแฮนด์บอล 2(1-2-3)
1103216 ทักษะและการสอนรักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3)
1103217 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล
ชายหาด
2(1-2-3)
1103218 ทักษะและการสอนฟุตบอล
ชายหาด
2(1-2-3)
1103219 ทักษะและการสอนฟุตซอล
2(1-2-3)
1103220 ทักษะและการสอนซอฟต์บอล 2(1-2-3)
1.4) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาเกี่ยวกับ
จังหวะ ไม่น้อยกว่า   
2  หน่วยกิต
1103221 ทักษะและการสอนลีลาศ
2(1-2-3)
1103222 ทักษะและการสอนแอโรบิก
2(1-2-3)
1103223 ทักษะและการสอนกิจกรรม
เข้าจังหวะ
2(1-2-3)
1.5) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาทางน้ำ
ไม่น้อยกว่า
2  หน่วยกิต
1102224 ทักษะและการสอนว่ายน้ำ   2(1-2-3)
1103225 ทักษะและการสอนดำน้ำ
2(1-2-3)
1.6) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาไทย
ไม่น้อยกว่า
   2  หน่วยกิต
1102226 ทักษะและการสอนกระบีก่ ระบอง 2(1-2-3)
1102227 ทักษะและการสอนเกม
และกีฬาพื้นเมืองไทย
2(1-2-3)
1103228 ทักษะและการสอนมวยไทย 2(1-2-3)

1.7) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาต่อสู้
ไม่น้อยกว่า
2  หน่วยกิต
1103229 ทักษะและการสอนมวยสากล 2(1-2-3)
1103230 ทักษะและการสอนยูโด
2(1-2-3)
1103231 ทักษะและการสอนเทควันโด 2(1-2-3)
1103232 ทักษะและการสอนศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว
2(1-2-3)
1103233 ทักษะและการสอนปันจักสีลัต 2(1-2-3)
2) กลุ่มการเป็นผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่กีฬา
ไม่น้อยกว่า
6  หน่วยกิต
1103234 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกรีฑา
2(1-2-3)      
1104235 ผูฝ้ กึ สอนและผูต้ ดั สินกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
1104236 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
วอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1104237 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
แบดมินตัน  
2(1-2-3)
1104238 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอล  
2(1-2-3)
1104239 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ 2(1-2-3)
1104240 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
1104241 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส 2(1-2-3)
1104242 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเปตอง 2(1-2-3)
1104243 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ 2(1-2-3)
1104244 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3)
1104245 ผูฝ้ กึ สอนและผูต้ ดั สินกีฬามวยไทย 2(1-2-3)
1104246 ผูฝ้ กึ สอนและผูต้ ดั สินกีฬามวยสากล 2(1-2-3)
1104247 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายูโด 2(1-2-3)
1104248 ผูฝ้ กึ สอนและผูต้ ดั สินกีฬาเทควันโด 2(1-2-3)
1104249 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
แฮนด์บอล
2(1-2-3)
1104250 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
รักบี้ฟุตบอล    
2(1-2-3)
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1104251 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
ฟุตบอลชายหาด    
2(1-2-3)
1104252 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด    
2(1-2-3)
1104253 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
ฟุตซอล
2(1-2-3)
3) ลูกเสือและนันทนาการ ไม่นอ้ ยกว่า 5 หน่วยกิต
1103254 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่าย
พักแรม
3(2-2-5)
1104255 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้ชั้นสูง
2(1-2-3)
1104256 นันทนาการชุมชน
2(1-2-3)
1104257 ผู้นำเกมและกลุ่มสัมพันธ์
2(1-2-3)
1104258 กีฬาและการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
2.2.1.3  กลุ่มวิชาสุขศึกษา  
ไม่น้อยกว่า
6  หน่วยกิต
1101301 ปรัชญาสุขศึกษา
2(2-0-4)
1103302 การควบคุมและป้องกันโรค
2(2-0-4)
1103303 การวิจัยทางสุขศึกษา
2(1-2-3)
1103304 หลักการด้านสุขภาพ   2(2-0-4)
1103305 สุขภาพผู้บริโภค  
2(2-0-4)
1103306 การวัดและการประเมินผล
ทางสุขศึกษา
2(2-0-4)
1103307 การสัมมนาสุขศึกษา   2(2-0-4)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก   6   หน่วยกิต
1104401 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 3(2-2-5)
1104402 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)

164

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า
   4  หน่วยกิต
(เลือกจากกลุ่มวิชาทักษะและการสอนพลศึกษา)
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   
6  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาและต้องไม่ซำ้ กับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้ว

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ภาษาพัฒนาคน  คนพัฒนาได้เต็มศักยภาพตาม
เอกัตบุคคล
2.  ความสำคัญของหลักสูตร
การผลิตครูการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยผลิตบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษ
และภาษาไทย สามารถบูรณาการศาสตร์ มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคม คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน และ
บุคคลทั่วไป สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง
เหมาะสม มีทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ-ภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ดังนี้
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถ
อยู่ ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ในสั ง คม
พหุวัฒนธรรม
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์
ด้านการศึกษาพิเศษและภาษาไทย สามารถนำความรู้
ไปพัฒนาชุมชนและสังคม

3.3 เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
การแก้ปัญหา การสื่อสาร การจัดการเรียนรู้ และทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ในวิชาชีพและการพัฒนาตนเอง
		 3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความขยัน ซื่อสัตย์
อดทน อดกลั้น อดออม มีความรับผิดชอบ เสียสละ
มีจิตสาธารณะ และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.5 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ประยุกต์ใช้สอ่ื เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลากำหนด
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กับทีก่ ำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170   หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

165

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่ ว ยกิ ต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
134 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
- สาระความรู้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู
33 หน่วยกิต
- สาระฝึกทักษะผู้ประกอบ
วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอกคู่ (การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย)
ไม่น้อยกว่า
81 หน่วยกิต
											 การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34
36
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2
3
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 3
3
รวม 39
42
2.3กลุม่ วิชาเอกร่วม (การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย)
3 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   
6 หน่ ว ยกิ ต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า    
30  หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
เรียนไม่น้อยกว่า  
12  หน่วยกิต
บังคับเรียน  9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
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GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9   หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9   หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
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GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
131 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
50 หน่วยกิต
2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู
33 หน่วยกิต
บังคับเรียน
1011108 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1012109 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3(3-0-6)
1012110 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1021002 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1022302 หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
3(2-2-5)
1023305 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1043105 การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้
3(2-2-5)
1044409 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1053510 จิตวิทยาและการแนะแนว
สำหรับครู
3(2-2-5)
1093310 การจัดการคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
2.1.2 สาระฝึกทักษะผู้ประกอบ
วิชาชีพครู 14 หน่วยกิต
1004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(45)
1004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45)
1005808 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1 6(270)
1005809 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2 6(270)
2.1.3 วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
1001809 เพศศึกษารอบด้าน
2(1-2-3)
1010204 จิตตปัญญาศึกษา
2(1-2-3)
1025302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)

1030206
1033210
1100501
1100502
2.2

บังคับเรียน
1081101
1081202
1081203
1081204
1082103
1082201
1082202
1083201
1083202
1084301
1084401

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู 2(1-2-3)
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
กลุ่มวิชาเอกคู่
(การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย)
ไม่น้อยกว่า
78 หน่วยกิต
2.2.1 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
39 หน่วยกิต
ก.  วิชาเอกบังคับ 34 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
การประเมินบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ
3(2-2-5)
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
การบูรณาการประสาทสัมผัส 2(2-1-3)
ภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
กิจกรรมนันทนาการสำหรับบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-1-3)
เทคนิคการสอนบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
การจัดการพฤติกรรมบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
การปรับหลักสูตรสำหรับบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
การฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคล
ทีม่ คี วามต้องการพิเศษโดยชุมชน 3(1-4-4)
วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
3(1-4-4)
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1084501 สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
ข.  วิชาเอกเลือก      2 หน่วยกิต
เลือกเรียน
1083302 การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว
2(1-2-3)
1083303 การพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
1083304 การเตรียมอาชีพสำหรับบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
1083305 การปฏิบัติงานร่วมกับครอบครัว
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
ค.  วิชาการสอนวิชาเอก 3 หน่วยกิต
1084601 การจัดการเรียนรู้ทางการ
ศึกษาพิเศษ   
3(2-2-5)
2.2.2 สาขาวิชาภาษาไทย 42 หน่วยกิต
ก. วิชาเอกบังคับ
36  หน่วยกิต
บังคับเรียน
36  หน่วยกิต
1111101 หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
1111301 การอ่านและการเขียนคำไทย 3(3-0-6)
1111601 วรรณคดีศึกษา
3(3-0-6)
1112202 วาทการสำหรับครู
3(2-2-5)
1112501 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1112602 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)
1112701 การคิดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
1113104		 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5)
1113402 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 3(3-0-6)
1113605 วรรณกรรมวิจักษ์และวิจารณ์ 3(3-0-6)
1114609 ศิลปะการอ่านออกเสียงสำหรับครู 3(2-2-5)
1114706 สัมมนาภาษาไทย
3(2-2-5)
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ข.  วิชาเอกเลือก      3 หน่ ว ยกิ ต
เลือกเรียน
1111102
1112604
1113502
1114105
1114503
1114608
1114704

1114801
1114802
		 2.3
1114601

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
การเขียนภาคนิพนธ์
3(2-2-5)
พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศ
ต่อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
ค.  วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า     
3 หน่วยกิต
การวัดและประเมินผลการสอน
ภาษาไทย
3(2-2-5)
การสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
กลุม่ วิชาเอกร่วม (การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย)
3 หน่วยกิต
การสอนทักษะทางภาษาไทยสำหรับ
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3(2-2-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     
6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต รวมใน
เกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เน้นคุณธรรม นำคณิตศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนา
ท้องถิ่น
2. ความสำคัญของหลักสูตร
		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เป็นหลักสูตรทีผ่ ลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ทางด้านคณิตศาสตร์
รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปญั หา ตลอดจนสามารถ
บูรณาการความรูป้ ระยุกต์ใช้กบั ศาสตร์อน่ื ๆ และงานวิจยั
ในสาขาต่าง ๆ ได้
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
3.1 มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริม่
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาการทำงานได้
3.3 มี ทั ก ษะความสามารถด้ า นการสื่ อ สาร
การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ/วิชาชีพและมีทักษะความพร้อมด้านสังคม
ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
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2. มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ครบถ้ ว นตามประกาศหรื อ
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลาว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1. หลักสูตร
1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
		 โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที ่
สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า  
91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
67 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 44 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่ น้อยกว่า  3  หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้
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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       ไม่น้อยกว่า            
9   หน่วยกิต
บังคับเรียน  
3   หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา    3(3-0-6)        

เลือกเรียนไม่ น้อยกว่า  6  หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
บังคับเรียน
3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด   
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่ น้อยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน          3(3-0-6)
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน          1(0-3-2)
4134716 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
4211111 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-2)
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-2)
4571411 แคลคูลัส  1
3(3-0-6)
4571412 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
4572211 ทฤษฎีจำนวน
3(3-0-6)
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2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า 67 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
44  หน่วยกิต
4571212 หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4572311 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
4572411 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
4572412 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
4573011 ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
4573311 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
4573411 คณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
4573412 วิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
4573414 ตัวแปรเชิงซ้อน
3(3-0-6)
4574911 สัมมนาคณิตศาสตร์
1(0-3-2)
4574912 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
4574913 วิจัยทางคณิตศาสตร์
2(0-6-3)
4582211 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
4582212 คณิตสถิติศาสตร์
3(3-0-6)
4611321 การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
เบื้องต้น
3(2-2-5)
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และ
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
4572212 ทฤษฎีเซต     
3(3-0-6)
4572511 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
4572611 โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
4573413 วิยุตคณิต
3(3-0-6)
4573611 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
4573612 คณิตศาสตร์ประกันภัย
3(3-0-6)
4574914 หัวข้อทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4583311 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
4583312 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6)
4583313 การออกแบบการทดลอง
3(2-2-5)
4583511 การวิจัยดำเนินการ
3(2-2-5)
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4613428
4613326
4662312
4663315

ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
ภาษาโปรแกรมทางเลือก
3(2-2-5)
เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
การจัดการและบำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8  หน่วยกิต
เลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
แบบที่ 1  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4574811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
4574812 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คณิตศาสตร์
6(540)
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี
2. ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านทฤษฎี และ
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆ ทีม่ พี น้ื ฐาน
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี การปรับปรุง
หลักสูตรจะทำให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ท่กี ้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ได้
3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
(ภาคผนวก ก)

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
71 หน่วยกิต
       2.2.1 บังคับเรียน
56 หน่วยกิต
			 2.2.2 เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8   หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 ฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
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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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาแกน
12 หน่วยกิต
4571411 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
4611421 โครงสร้างดิสครีต
3(2-2-5)
4612422 สถิตสิ ำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
4612425 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข
สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
71 หน่วยกิต
บังคับเรียน
56 หน่วยกิต
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
4613121 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
4614122 กฎหมายและจริยธรรม
ทางคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
4613221 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4613222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5)
3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4611321 การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
เบื้องต้น
3(2-2-5)
4611322 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4612323 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
4612324 ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ
4612423 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
4612424 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
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4612426 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4613427 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
4613428 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
4612521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
6) กลุ่มบูรณาการ
4611621 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
4613622 การเป็นผู้ประกอบการทาง
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
4613623 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2)
4613624 วิธวี จิ ยั ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)
4613628 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
4614625 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
4612522 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4613123 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
4613124 การจัดการระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
4613125 การจัดการระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
4613223 การทำเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
4613224 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
4613225 ระบบชาญฉลาด
3(2-2-5)
4613226 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
4613227 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5)
4613325 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก
3(2-2-5)
4613429 เทคโนโลยีไร้สาย
3(2-2-5)
4613430 ความมั่นคงของเครือข่าย
3(2-2-5)
4613431 การบริหารจัดการระบบยูนิกซ์
เบื้องต้น
3(2-2-5)

4613629 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
4613630 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
4613631 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 3
2(1-2-3)
1.4 กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 8 หน่วยกิต
เลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4614626 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
4614627 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
6(540)
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เน้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต
2. ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นศาสตร์ทใ่ี ห้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ ครอบคลุมเนือ้ หา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบสารสนเทศ การประยุกต์
ใช้ น วั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศสมั ย ใหม่
เทคโนโลยีเว็บ และวิธีการทางซอฟต์แวร์ เน้นให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ มีทักษะชีวิต และ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เกิดความชำนาญการใน
วิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
และการทำโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ไปใช้
สนั บ สนุ น ในงานทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ในการ
พัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และทักษะชีวติ ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียน
คณิตศาสตร์-อังกฤษ
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ว่าด้วยการจัดการศึกษา
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โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
68 หน่วยกิต
       บังคับเรียน
50 หน่วยกิต
       เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
91  หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาแกน
12  หน่วยกิต
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4661111 หลักสำคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3(3-0-6)
4661112 สถิติสำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3(2-2-5)
4662113 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3(3-0-6)
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
68   หน่วยกิต
บังคับเรียน 50  หน่วยกิต
1)  กลุ่มประเด็นองค์การและระบบ
สารสนเทศ
10  หน่วยกิต
4662211 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ   3(2-2-5)
4663212 ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ* 3(2-2-5)
4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2)
4664214 การจัดการโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ*
3(2-2-5)
2)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 19  หน่วยกิต
4662311 ระบบฐานข้อมูล  
3(2-2-5)
4662312 เทคโนโลยีเว็บ    
3(2-2-5)
4662313 การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก  
3(2-2-5)
4662314 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์*
3(2-2-5)
4663315 การจัดการและบำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์   
3(2-2-5)
4663316 โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
2(0-4-2)
4664317 โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
2(0-4-2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์
15  หน่วยกิต
4661411 ขั้นตอนวิธีและการโปรแกรม
เบื้องต้น
3(2-2-5)
4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ    
3(2-2-5)
4663414 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5)
4663415 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  
3(2-2-5)
4)  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6  หน่วยกิต
4661511 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
4661512 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   
3(2-2-5)
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต
4663611 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ   3(2-2-5)
4663612 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5)
4663613 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย*
3(2-2-5)
4663614 การออกแบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   
3(2-2-5)
4663615 ความมั่นคงของเครือข่าย     3(2-2-5)
4663616 เทคโนโลยีไร้สาย  
3(2-2-5)
4663617 การประยุกต์ใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์*
3(2-2-5)
4663618 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3(2-2-5)
4663619 ธุรกิจดิจิทัล*
3(2-2-5)
4663620 การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ  
3(2-2-5)
4663621 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4663622 การทำเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
4663623 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่*
3(2-2-5)
4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่*
3(2-2-5)
4663625 ฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์*   
3(2-2-5)
4663626 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
3(2-2-5)
4663627 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
3(2-2-5)
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2.3  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 3   หน่วยกิต
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8   หน่วยกิต
เลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4663711 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(1-2-3)
4664712 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6(540)
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ทักษะวิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิน่ พัฒนา
2.  ความสำคัญของหลักสูตร
คหกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิถีชีวิตของคน ในเรื่องปัจจัยสี่ เรื่องความ อยู่รอดของ
ชีวิต ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย อาหารการกิน เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม และการรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย โดย
องค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ยังช่วยให้มนุษย์บรรลุ
ความต้องการในชีวติ อย่างสมบูรณ์   ตามทฤษฎีลำดับขัน้
ความต้องการจำเป็นของมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต ความปลอดภัย ความรักและการเป็น
เจ้าของ การยกย่องนับถือ และการรู้จักตน หลักสูตร
คหกรรมศาสตร์จึงประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่  
สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาเสื้อผ้าและสิ่งทอ
สาขาการจัดการบ้านเรือนและบริโภคศึกษา สาขา
การตกแต่งบ้านและการตกแต่งภายใน และสาขาพัฒนา
การเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัว
สาขาอาหารและโภชนาการ เป็นสาขาหนึ่งของ
คหกรรมศาสตร์ ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิต  และ
สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายและ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน เช่น งานโภชนาการ งานด้านการประกอบ
อาหาร และธุรกิจด้านการประกอบอาหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเรียน
รายวิ ช าต่ า งๆ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วิชาเอกอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วยวิชาที่

ครอบคลุมศาสตร์ทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียน
เป็ น นั ก คหกรรมศาสตร์ ที่ ส ามารถนำความรู้ แ ละ
ประสบการณ์จากการเรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
และงานอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัว และสังคมต่อไป
3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนนำหลักการจัดการไป
ประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ
ประกอบธุรกิจคหกรรมศาสตร์ดา้ นอาหารและโภชนาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะในการศึ ก ษา
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ ด้วยการ
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยี ตลอดจน
สามารถวิจัยและพัฒนางานคหกรรมศาสตร์ ด้านอาหาร
และโภชนาการได้
3.3 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีจิตสำนึกใน
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของไทย
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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3. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า   
128 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาทีส่ อดคล้องกับ
ที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ  ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า    
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า    
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
    
9 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3   หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า          
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
    
3   หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า     
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
    
3 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
18 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.3.1) วิชาเฉพาะบังคับ 29 หน่วยกิต
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2.3.2) วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า     18 หน่วยกิต
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ          
8 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชา
1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า    
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน  9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
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GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    92 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
  
18 หน่วยกิต
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
   3(3-0-6)
4581111 หลักสถิติ
  
3(3-0-6)
4211111 เคมีพื้นฐาน
   3(3-0-6)
4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน    1(0-3-2)
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน
   3(3-0-6)
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน   1(0-3-2)
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน
   3(3-0-6)
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
  1(0-3-2)
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
19 หน่วยกิต
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ   
3(3-0-6)
3631001 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
   3(3-0-6)
4861401 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
และการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
4862402 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานคหกรรมศาสตร์    3(2-2-5)
4863201 บริโภคศึกษา
   2(2-0-4)
4863503 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์   1(0-3-2)
4863504 วิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์   2(1-2-3)

4864501 วิจัยทางคหกรรมศาสตร์
  2(0-6
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
2.3.1) วิชาเฉพาะบังคับ   29 หน่วยกิต
4861104 โภชนาการ
3(3-0-6)
4861202 หลักการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
4861222 การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุม
คุณภาพอาหาร
3(3-0-6)
4862201 อาหารไทย
2(1-3-4)
4862203 ขนมไทย
3(2-2-5)
4864402 ภาษาอังกฤษ
สำหรับคหกรรมศาสตร์
2(1-3-4)
4873101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 2(2-0-4)
4873201 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 2(2-0-4)
4873202 อนามัยการเจริญพันธุ์
2(2-0-4)
4883102 ผ้าและเส้นใย
3(2-2-5)
4891101 การแกะสลักผักและผลไม้
2(1-3-4)
4892103 การจัดดอกไม้และงานใบตอง 2(1-3-4)
2.3.2) วิชาเฉพาะเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
4861103 อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
4861105 โภชนศาสตร์มนุษย์
3(3-0-6)
4862101 โภชนศาสตร์ครอบครัว
3(2-2-5)
4862303 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 2(1-3-4)
4863101 โภชนศาสตร์ชุมชน
3(2-2-5)
4863102 อาหารบำบัดโรค
2(2-0-4)
4863103 หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค 3(2-2-5)
4863202 อาหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
4863203 อาหารสำหรับชาวมุสลิม
3(2-2-5)
4863214 อาหารมังสวิรัติ
3(2-2-5)
4863215 อาหารเอเชีย
3(2-2-5)
4863216 อาหารว่าง
3(2-2-5)
4863217 อาหารจานด่วน
3(2-2-5)
4863218 ขนมอบ
3(2-2-5)
4863219 ไอศกรีม
3(2-2-5)
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4863220
4863221
4863301
4863304

อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
การแปรรูปและการถนอมอาหาร 2(1-3-4)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
และการประเมินคุณภาพ
โดยประสาทสัมผัส
2(1-3-4)
4863305 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)
4863401 การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม 2(1-3-4)
4864201 อาหารยุโรป
2(1-3-4)
4864401 การจัดการครัวและเครื่องมือเครื่องใช้
ในงานอาหาร
3(2-2-5)
4894101 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
3(2-2-5)
2.4) กลุม่ วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 8 หน่วยกิต
เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4864603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางคหกรรมศาสตร์  
2(1-2-3)
4864604 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางคหกรรมศาสตร์ 1      3(320)
4864605 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางคหกรรมศาสตร์ 2      3(320)
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
     6(640)
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3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  ปรัชญาของหลักสูตร
เน้นคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อมก้าวหน้า เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
2.  ความสำคัญของหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2538 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้พัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา และในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกในปีการศึกษา 2543
เนื่องจากครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร
และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดในปีการศึกษา
2555 โดยใช้ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
โดยเป็นหลักสูตรทีม่ นี กั ศึกษาให้ความสนใจเข้ารับการศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกปี และบัณฑิตของหลักสูตรได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยใน
ระยะที่ผ่านมาทางโปรแกรมวิชาได้ติดตามประเมินผล
การใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น แบบสอบถาม
การมีงานทำของบัณฑิต การประชุมสัมมนาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ สิง่ แวดล้อมกลุม่ มหาวิทยาลัย
ทีเ่ ปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
การประชุมร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชาสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร
และหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
สิง่ แวดล้อมในระดับภูมภิ าคและระดับโลก ดังนัน้ เพือ่ ให้

หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี
คุณภาพ และทันสมัยเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาสามารถนำความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงมีความ
ประสงค์ที่จะปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน เพื่อการพัฒนา  ท้องถิ่นและประเทศ
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ในการ
พัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเกิด
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ า ง
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม รวมถึงมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และ
การทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ำ กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
(ภาคผนวก ก)
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ  ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
26 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป
19 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เฉพาะด้าน    7 หน่วยกิต
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
71 หน่วยกิต
					 2.2.1		 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 54 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพือ่ การสือ่ สาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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)
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GEH0405
GEH0406
GEH0407
GEH0408
GEH0409
1.3

มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
26  หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์
พื้นฐานทั่วไป
19 หน่วยกิต
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1(0-3-2)
4211107 เคมี 1
3(3-0-6)
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-2)
4211109 เคมี 2
3(3-0-6)
4211110 ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-2)
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-2)
4571411 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
2.1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เฉพาะด้าน
7 หน่วยกิต
4212205 เคมีวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)

4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
1(0-3-2)
4581111 หลักสถิติ
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
71 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 54 หน่วยกิต
2.2.1.1 กลุ่มพื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม
11 หน่วยกิต
4451102 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4452105 เคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4452106 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4452107 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
2.2.1.2 กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
6 หน่วยกิต
4452302 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์   3(2-2-5)
4453312 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
3(2-2-5)
2.2.1.3 กลุ่มการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
28 หน่วยกิต
4453209 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
4453210 การจัดการขยะมูลฝอย
3(2-2-5)
4453211 การจัดการขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อ
3(3-0-6)
4453212 การจัดการทรัพยากรดิน
3(2-2-5)
4453213 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม 3(2-2-5)
4453214 การจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
3(2-2-5)
4453215 มลพิษทางอากาศ
3(2-2-5)
4453216 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
4453313 เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์
ทางสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
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4454217 สิง่ แวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิน่ 3(0-6-3)
2.2.1.4 กลุ่มการวิจัย
และจริยธรรม 6 หน่วยกิต
4453504 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
4454502 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
4454503 วิจยั ทางวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม 3(0-6-3)
2.2.1.5 กลุม่ วิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็น
ผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
จากวิชาต่อไปนี้
4452303 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
3(2-2-5)
4452304 การประเมินความเสี่ยง
ทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4452305 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
4452306 ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโลก
3(3-0-6)
4452307 การพัฒนาสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน 2(2-0-4)
4452308 พื้นที่ชุ่มน้ำกับการอนุรักษ์
2(2-0-4)
4452309 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
4453105 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4453217 มลพิษทางเสียง
และความสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
4453218 การจัดการลุ่มน้ำ
และทะเลสาบสงขลา
3(2-2-5)
4453314 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4453315 การประเมินวัฏจักรชีวิต
ทางสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
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4453317 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)
4453318 การควบคุมมลพิษทางเสียง
และความสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
4453411 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4453412 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
4453413 เทคโนโลยีสะอาด
3(2-2-5)
4454102 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
		 2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
เลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4454603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
4454604 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม   6(540)
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถใน
ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พร้อมทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ
2. ความสำคัญของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และสามารถจั ด การศึ ก ษาใน
สาขาวิชาการต่างๆ ได้ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและท้องถิน่ อย่างแท้จริง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากปัจจุบนั
อุ ต สาหกรรมยางและพอลิ เ มอร์ ภ ายในประเทศได้
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเตรียมบุคลากรที่มี
ความพร้อมและมีความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ทง้ั ทางทฤษฎี ปฏิบตั แิ ละการวิจยั เพือ่ รองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและพอลิเมอร์ดังกล่าว
และเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตั้งอยู่ในพื้นที่
ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)
และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพัฒนาชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์ จ ะต้ อ งดำเนิ น การตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รเพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
องค์ความรู้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพทางเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม
ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต
3.2 มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
สามารถปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริม่
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา
เทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์ ใ นการแก้ ปั ญ หาการ
ทำงานได้
3.4 มี ทั ก ษะความสามารถด้ า นการสื่ อ สาร
การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.5 มี ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
สามารถใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์การเรียนรู้ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทำงานกับผู้อื่นได้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า (แผนการเรียนอุตสาหกรรมยาง)
3. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
(ภาคผนวก ก)
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หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ น
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า     
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษาและการสือ่ สาร 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์           9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี       
9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
15 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
75 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 53 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า      14 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า  
12
บังคับเรียน  9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน   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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า      
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา
       3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม
       3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์
และการพัฒนาตน             3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
      
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเรียน
ไม่น้อยกว่า 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)
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GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน  
15 หน่วยกิต
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน
    3(3-0-6)
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน     1(0-3-2)
4211111 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน     
1(0-3-2)
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน
      3(3-0-6)
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-2)
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน     
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า       
75 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 53 หน่วยกิต
4212511 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
       3(3-0-6)
4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-2)
4421101 ยางธรรมชาติ       3(3-0-6)
4421102 สารเคมีสำหรับยาง
       3(3-0-6)
4422103 เทคโนโลยีน้ำยาง       2(2-0-4)
4422104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง   2(0-4-2)
4422105 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์          
2(2-0-4)
4422106 ยางสังเคราะห์
     3(3-0-6)
4422107 กระบวนการแปรรูปยาง          3(3-0-6)
4422108 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง  1     2(0-4-2)
4422201 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับพอลิเมอร์ 2(2-0-4)
4422202 เคมีพอลิเมอร์    
3(3-0-6)
4422203 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์     2(0-4-2)
4423109 การทดสอบยางทางฟิสิกส์    2(2-0-4)
4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง  2 2(0-4-2)
4423204 ฟิสิกส์พอลิเมอร์
3(3-0-6)
4423601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์       
2(1-2-3)

4424602 วิจัยทางเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์                  3(0-6-3)
4424603 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์       
1(0-3-2)
4571411 แคลคูลัส 1
                 3(3-0-6)
6011415 อาชีวอนามัยและการจัดการ
ความปลอดภัย       
3(3-0-6)
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ       
3(3-0-6)
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า    
14 หน่วยกิต
กลุ่ม ก. เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
11 หน่วยกิต
4423111 ฟิสิกส์ของยาง
      
3(3-0-6)
4423112 เคมียาง
          
3(3-0-6)
4423113 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 3
2(0-4-2)
4423114 ผลิตภัณฑ์ยาง
3(3-0-6)
4423205 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ
ของพอลิเมอร์            
3(2-3-6)
4423206 เทคโนโลยีพอลิเมอร์
3(2-3-6)
4424115 ปฏิบัติการวิเคราะห์ยาง
และสารเติมแต่งสำหรับยาง   2(0-4-2)
4424116 วิศวกรรมย้อนรอย
ของผลิตภัณฑ์ยาง                  3(3-0-6)
4424117 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์       
3(3-0-6)
4424207 เคมีของคอลลอยด์
3(3-0-6)
4424208 พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ 3(3-0-6)
4424301 พอลิเมอร์อุตสาหกรรม   
3(3-0-6)
4424302 กาวและการติดประสาน
3(3-0-6)              
กลุ่ม ข. เรียนจากวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า               
3 หน่วยกิต
4134409 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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6001101 การเขียนแบบวิศวกรรม    
3(2-2-5)
6011308 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5)
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ              8  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่ง ต่อไปนี้
แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4424501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 2(1-2-3)
4424502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6(540)
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
                    6(640)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็ จ ของหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ย าง
และพอลิเมอร์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มีคณ
ุ ธรรม นำวิชาการ  สูค่ วามก้าวหน้าทางฟิสกิ ส์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
2.  ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
เป็ น หลั ก สู ต รที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ า ง
มีภูมิปัญญา และทักษะอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ที่สนอง
ต่อความต้องการของท้องถิน่ และประเทศรวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม
และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
ทางฟิสกิ ส์ ทีส่ อดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ในการ
พัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
          3.3 เพื ่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ม ี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ า ง
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับนักศึกษา
(ภาคผนวก)

โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ  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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
      บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
      เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
25 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
70 หน่วยกิต
      2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 36 หน่วยกิต
      2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
26 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน   3(3-0-6)
เลือกเรียน  ไม่นอ้ ยกว่า 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์
และการพัฒนาตน
3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
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เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
25 หน่วยกิต
4131010 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
4131011 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
4131012 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
4131013 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
4134715 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4211111 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-2)
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-2)
4571411 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
4571412 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
70 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  36 หน่วยกิต
4132107 กลศาสตร์คลาสสิก
3(3-0-6)
4132108 ปฏิบัติการกลศาสตร์คลาสสิก 1   1(0-3-2)
4132204 การสั่นและคลื่น
3(3-0-6)
4132205 ปฏิบัติการการสั่นและคลื่น
1(0-3-2)
4132305 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ
3(3-0-6)
4132503 ฟิสิกส์แผนใหม่
3(3-0-6)
4132504 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่  
1(0-3-2)
4133303 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
4133407 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
4133408 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1     1(0-3-2)
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4133504
4133901
4133902
4134719
4134904
3562201

4132109
4132206
4132306
4132404
4132405
4132406
4133202
4133409
4133410
4133505
4133621
4133622
4133623
4133624
4133625
4133626
4133627
4133628
4133629
4134407
4134408
4134409
4134509
4134510

กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
วิธีวิจัยทางฟิสิกส์
2(1-2-3)
วิจัยทางฟิสิกส์
2(0-6-3)
ภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
สัมมนาทางฟิสิกส์        
1(0-3-2)
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
26 หน่วยกิต
กลศาสตร์คลาสสิก 2  
3(3-0-6)
เสียง
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ 1(0-3-2)
อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2-5)
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์   
3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส์ 2
3(2-2-5)
ทัศนศาสตร์
3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 2   1(0-3-2)
กลศาสตร์ควอนตัม  2  
3(3-0-6)
ดาราศาสตร์ 1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการดาราศาสตร์  1
1(0-3-2)
ธรณีวิทยา  1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1
1(0-3-2)
อุตุนิยมวิทยา 1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1
1(0-3-2)
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์พลังงาน
3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์
2(1-2-3)
ดิจิทัลและการเชื่อมต่อ
3(2-2-5)
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1     
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1   1(0-3-2)

4134511
4134512
4134513
4134514
4134606
4134607
4134608
4134711

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2
3(3-0-6)
รังสีวิทยา
3(3-0-6)
สเปกตรัมอะตอม
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์ 3(3-0-6)
ดาราศาสตร์  2
3(3-0-6)
ธรณีวิทยา  2
2(1-2-3)
อุตุนิยมวิทยา 2
3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในงานฟิสิกส์
3(2-2-5)
4134712 การผลิตอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
4134713 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(2-2-5)
4134714 ฟิสิกส์เชิงวัสดุ  
3(3-0-6)
4134716 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
4134717 การรับรู้/การสำรวจระยะไกล 3(2-2-5)
4134718 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3(3-0-6)
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4134803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางฟิสิกส์
2(1-2-3)
4134804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางฟิสิกส์
6(540)
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา     2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้และทักษะ
ปฏิบัติทางเคมี สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
พัฒนา และแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
2. ความสำคัญของหลักสูตร
เคมีเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาหนึ่งที่ศึกษา
องค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ และการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ กับสสาร วิธกี ารวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
ของสาร รวมทั้งนาโนเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิต เช่น คุณค่าของอาหาร การถนอมอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ เส้นใยและเครื่องนุ่งห่ม การพัฒนาทาง
การแพทย์ ยาและสุขภาพอนามัย และความสะดวก
สบายของที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ เป็นต้น นอกจากนี้
การทดลองในห้องปฏิบัติการและการวิจัยทางเคมีทำให้
เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้ใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชน เช่น ในรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานทางด้านเคมีทกุ ๆ สาขา มุง่ เน้นให้ผเู้ รียน
มีทักษะและเทคนิคพื้นฐานต่างๆ ซึ่งสามารถนำไป
ต่อยอดการเรียนรูใ้ นรายวิชา การวิจยั ทางเคมี การวิเคราะห์
คุ ณ ภาพทางเคมี ข องดิ น และน้ ำ รวมทั ้ ง เคมี อ าหาร
โดยส่วนหนึง่ ของรายวิชาเหล่านีไ้ ด้นำปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง
จากชุมชนมาศึกษาและหาทางแก้ปญ
ั หาผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดองค์ความรูส้ ชู่ มุ ชนได้อย่าง
ยั่งยืนตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ศึกษาวิชาเคมี
จึ ง ควรต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก ฝนให้ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น
ในการคิ ด รู้ จั ก วิ เ คราะห์ ปั ญ หาต่ า งๆอย่ า งมี ห ลั ก การ
และเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลอย่ า งมี ร ะบบสามารถวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอันจะนำไปสู่การพัฒนาและ
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สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีทักษะด้านปฏิบัติการ สามารถ
เลือกใช้วิธีและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม สามารถ
บูรณาการความรู้และทักษะทางเคมีเข้ากับศาสตร์อื่นๆ
โดยดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึง่ จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาให้ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ค่ี ณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน
คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
มีภาวะผู้นำ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีจิต
สาธารณะ
3.2 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูท้ ง้ั ทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเคมีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
พัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้
3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามคิ ด เป็ น ระบบ
วิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาต่างๆ ได้ โดยใช้สอ่ื และเทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อย่างเป็นระบบ
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด1 การรับเข้าศึกษา
(ภาคผนวก ก)
โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ 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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
25 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
70 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 56 หน่วยกิต

2.2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
เลือกไม่น้อยกว่า  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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
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GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่นอ้ ยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      95 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน    
25 หน่วยกิต
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1(0-3-2)
4211107 เคมี 1
3(3-0-6)
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-2)
4211109 เคมี 2
3(3-0-6)
4211110 ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-2)
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-2)
4571411 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
4571412 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
4581111 หลักสถิติ
3(3-0-6)
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
70 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 56 หน่วยกิต
4211702 เคมีกับความปลอดภัย
1(1-0-2)
4212205 เคมีวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
4212206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
1(0-3-2)
4212207 เคมีวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
4212208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
1(0-3-2)
4212403 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
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4212404
4212405
4212406
4212507
4212508
4212509
4212510
4213205
4213206
4213303
4213304
4213502
4213603
4213604
4213605
4213606
4213702
4213703
4213901
4213902
4214903
3562201

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1(0-3-2)
เคมีอนินทรีย์ 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1(0-3-2)
เคมีอินทรีย์ 1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1(0-3-2)
เคมีอินทรีย์ 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1(0-3-2)
การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์โดยเครือ่ งมือ 1(0-3-2)
ชีวเคมี
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-2)
สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอนิ ทรีย์ 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี
2(2-0-4)
การจัดการคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร 2(2-0-4)
วิธีวิจัยทางเคมี
2(1-2-3)
วิจัยทางเคมี
2(0-6-3)
สัมมนาทางเคมี
1(0-3-2)
การสร้างธุรกิจใหม่
และการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
2.2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก   6  หน่วยกิต
จากวิชาต่อไปนี้
4213207 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของดิน
และน้ำ
3(2-2-5)
4213208 นาโนเคมี
3(2-2-5)
4214304 เคมีอาหาร
2(2-0-4)
4214305 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1(0-3-2)
4214505 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
3(3-0-6)
4214506 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
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2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ      
8  หน่วยกิต
โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4214803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเคมี
2(1-2-3)
4214804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเคมี
6(540)
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน
    2.  ความสำคัญของหลักสูตร
ปัจจุบนั ความรูท้ างชีววิทยาได้ถกู นำมาใช้ประโยชน์
ในหลายๆ เรื่องที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ เช่น เรื่องของ
สุขภาพอนามัย การรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาคุณภาพอาหารที่ใช้บริโภคให้มีคุณค่ามากขึ้น
การพิสจู น์หลักฐานทางกฎหมาย รวมทัง้ การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทุกวัน จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้
ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางด้านชีววิทยา
เป็นอย่างดี   เนื่องจากวิชาชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่เรียน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ทำให้เป็น
คนมีเหตุมีผลในการตัดสินใจ เลือกหาสิ่งที่ดีมีคุณภาพ
สำหรับชีวิต สามารถดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม จนสามารถนำไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากชีววิทยาจะเกี่ยวข้องกับ
มนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนแล้ ว ก็ ยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คมส่ ว นรวม
ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย โดยความรู้
ทางด้านชีววิทยาสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
ดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นเอาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์
ไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถดำรงชีวิตต่อไป
ได้อย่างมีความสุขสมบูรณ์
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
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3.1 มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีววิทยาได้อย่างดี
3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3.3 มีความมานะอดทน กระตือรือร้น ในการ
ปฏิบัติงาน และมีจิตสาธารณะ
      3.4 สามารถใช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ น
สาขาวิชาชีววิทยาเพื่อการแก้ปัญหาในการทำงานได้
3.5 สามารถใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างดี
      3.6 สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัด การศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558  หมวด 1 การรั บ เข้ า ศึ ก ษา
(ภาคผนวก ก)
โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน     
9 หน่วยกิต
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เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ไม่น้อยกว่า   
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
26 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า   
70 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 50 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่ ว ยกิ ต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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
GEL0305
GEL0306
1.2

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ไม่น้อยกว่า       
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
           26 หน่วยกิต
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน   
3(3-0-6)
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน    1(0-3-2)
4211107 เคมี 1               
3(3-0-6)
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

199

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

4211109
4211110
4331107
4331108
4331109
4331110
4571411
4571412
2.2

4212511
4212512
4213303
4213304
4332002
4332103
4332104
4333205
4333206
4333308
4333309
4333111
4333112
4333113
4333114
4333115
4333404
200

เคมี 2             
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-2)
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-2)
ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-2)
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
70 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 50  หน่วยกิต
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-2)
ชีวเคมี
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-2)
ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(2-0-4)
ชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ 1(0-3-2)
กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช* 3(3-0-6)
ปฏิบัติการกายวิภาค
และสรีรวิทยาของพืช*
1(0-3-2)
กายวิภาค
และสรีรวิทยาของสัตว์*
3(3-0-6)
ปฏิบัติการกายวิภาค
และสรีรวิทยาของสัตว์*
1(0-3-2)
การจัดระบบและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3(3-0-6)
ปฏิบัติการจัดระบบ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 1(0-3-2)
นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1(0-3-2)
สถิติสำหรับชีววิทยา
3(2-2-5)
พันธุศาสตร์
3(3-0-6)
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4333405
4333503
4334102
4334903
4334904
4334905
4362101
4362102
3562201

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
1(0-3-2)
ชีววิทยาภาคสนาม
2(0-4-2)
วิวัฒนาการ    
3(3-0-6)
สัมมนาทางชีววิทยา
1(0-3-2)
วิธีวิจัยทางชีววิทยา  
2(1-2-3)
วิจัยทางชีววิทยา   
2(0-6-3)
จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   
1(0-3-2)
การสร้างธุรกิจใหม่
และการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
*ให้เลือกเรียนระหว่างรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา
ของพืชควบคู่กับวิชาปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา
ของพืช หรือรายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
ควบคู่กับปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
หากเลือกเรียนทั้งสองกรณีให้วิชาทฤษฎีและปฏิบัติการ
ของวิชาที่สองเป็นวิชาเลือกเสรี
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า  
12  หน่วยกิต
จากวิชาต่อไปนี้
2.2.2.1 กลุ่มพฤกษศาสตร์
4332203 พฤกษศาสตร์
3(2-3-6)
4333204 อนุกรมวิธานของพืช  
3(2-3-6)
4333207 สัณฐานวิทยาของพืช
3(2-3-6)
4333208 นิเวศวิทยาของพืช
3(2-3-6)
4334202 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3(2-3-6)
2.2.2.2 กลุ่มสัตววิทยา
4332302 สัตววิทยา
3(2-3-6)
4333305 อนุกรมวิธานของสัตว์
3(2-3-6)
4333306 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง    
3(2-3-6)
4333307 สัตว์มีกระดูกสันหลัง    
3(2-3-6)
4334305 พฤติกรรมของสัตว์    
3(2-3-6)
4334306 ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
4334307 กีฏวิทยา    
3(2-3-6)
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4334308 ปักษีวิทยา    
3(2-3-6)
     2.2.2.3 กลุ่มจุลชีววิทยาและเทคโนโลยี
ชีวภาพ
4363308 โพรโทซัววิทยา    
3(2-3-6)
4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร    
3(2-3-6)
4364005 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
2(2-0-4)
4364502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)  
    2.2.2.4 กลุ่มชีววิทยาอื่นๆ
4332105 ชีววิทยาในโลกปัจจุบัน
3(2-3-6)
4333110 ชีววิทยาการเจริญ
3(2-3-6)
4333407 การประยุกต์ใช้ชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
4333408 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
1(0-3-2)
4333502 เทคนิคทางชีววิทยา    
3(2-3-6)
4333602 แพลงก์ตอนวิทยา
3(2-3-6)
4333702 นิเวศวิทยาทางทะเล   
3(2-3-6)
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ           8  หน่วยกิต
เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4334803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางชีววิทยา   
2(1-2-3)
4334804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางชีววิทยา
6(540)
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
ปฏิบัติเชี่ยวชาญ วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำตลาดแรงงาน
2. ความสำคัญของหลักสูตร
ปั จ จุ บั น สิ่ ง แวดล้ อ มของโลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
รวมทัง้ ด้านสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึง่ มีผลกระทบ
ต่อวิถชี วี ติ ของมนุษย์   รวมทัง้ ปัญหาความมัน่ คงทางด้าน
พลังงานและอาหาร มีโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
ปัญหาเชื้อดื้อยา ดินเสื่อมคุณภาพ ปัญหาน้ำเสีย และ
อากาศเป็นพิษ เนื่องจากประเทศไทยกำลังมีการพัฒนา
ทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาจุลนิ ทรีย์ การควบคุมและการนำจุลนิ ทรียม์ าใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม
การผลิตอาหาร การแพทย์ เภสัชกรรม เกษตรกรรม
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น ดังนั้น
หลั ก สู ต รจุ ล ชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต์ จึ ง มี ค วามสำคั ญ
เป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
จุลชีววิทยาประยุกต์ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ เป็นพลเมืองดีของสังคมทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม
ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต
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3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์และ
ริเริ่มสร้างสรรค์ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ สามารถนำไป
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาได้
3.3 มี ทั ก ษะความสามารถด้ า นการสื่ อ สาร
การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาประยุกต์
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
(ภาคผนวก ก)
โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า   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
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9
บังคับเรียน
3
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  
6
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   95
2.1 กลุ่มวิชาแกน
26
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
69
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 47
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า  
14
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

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

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า      
9     หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน   
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
26 หน่วยกิต
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน          1(0-3-2)
4211107 เคมี 1
3(3-0-6)
4211108 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-2)
4211109 เคมี 2
3(3-0-6)
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4211110 ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-2)
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-2)
4362101 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
4362102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-2)
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4571411 แคลคูลัส 1  
3(3-0-6)
2.2 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า 69 หน่วยกิต
         2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 47 หน่วยกิต
4212511 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-2)
4213303 ชีวเคมี
3(3-0-6)
4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-2)
4362001 ภาษาอังกฤษสำหรับ
จุลชีววิทยาประยุกต์
2(2-0-4)
4362103 เทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
4362104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-2)
4362105 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  
3(2-3-6)
4362106 แบคทีเรียวิทยา
3(2-3-6)
4362108 ชีววิทยาของเห็ดรา
3(2-3-6)
4363001 สถิติสำหรับจุลชีววิทยาประยุกต์ 3(2-3-6)
4363401 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-6)
4363404 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-6)
4363601 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(2-3-6)   
4363901 วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2(1-2-3)
4364002 จรรยาบรรณนักวิจัย
และความปลอดภัยทางชีวภาพ 1(1-0-2)
4364302 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)   
4364902 วิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2(0-6-3)
4364903 สัมมนาทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 1(0-3-2)
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3562201 การสร้างธุรกิจใหม่
และการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
14 หน่วยกิต
4363004 เครือ่ งมือทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2(1-2-3)
4363107 การจำแนกแบคทีเรีย   
3(2-3-6)
4363201 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
4363202 การนำของเสียไปใช้ประโยชน์ 3(2-3-6)
4363203 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
4363302 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
4363308 โพรโทซัววิทยา
3(2-3-6)
4363309 สาหร่ายวิทยา
3(2-3-6)
4363402 เทคโนโลยีของเอนไซม์
3(2-3-6)
4363403 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 3(3-2-6)
4363405 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบ้าน 3(2-3-6)
4363501 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3(2-3-6)
4363701 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
3(2-3-6)
4364003 หลักการควบคุมคุณภาพ
และประกันคุณภาพ
ในอุตสาหกรรม   
2(2-0-4)
4364005 เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ 2(2-0-4)
4364109 ไวรัสวิทยา 3(3-0-6)
4364304 สารต้านจุลชีพจากธรรมชาติ 3(2-3-6)
4364406 หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(2-3-6)
4364502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
4364503 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช
3(2-3-6)
4364602 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4)
4364603 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน 2(1-3-4)
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2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   
8 หน่วยกิต
เลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4364801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางจุลชีววิทยาประยุกต์
2(1-2-3)
4364802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางจุลชีววิทยาประยุกต์     6(540)
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนด
ให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิต ในเกณฑ์การสำเร็จของ
หลักสูตรสาขานี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

205

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1  ปรัชญาของหลักสูตร
“ผลิ ต นั ก สาธารณสุ ข มื อ อาชี พ ที่ มี คุ ณ ธรรม
นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน”
2   ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรทีต่ อบสนองความต้องการของท้องถิน่
เพราะจากข้อมูลการพบปะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและประชาชนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลา
ทีจ่ ดั การศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ที่ผ่านมา
ยังมีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตบางประการทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
ความต้องการที่นับเป็นความจำเป็นของหน่วยงานอาทิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ กล่าวคือหน่วยงานเหล่านี้จำเป็น
ต้องใช้บคุ ลากรทีม่ ที กั ษะการให้บริการสุขภาพต่อประชาชน
ทัง้ ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ น้นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนำและให้คำปรึกษา
เกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การควบคุมโรค
การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ต่อบุคคล
ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงเป็นองค์รวม ด้านการอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค
และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว
และชุมชน สามารถทำการตรวจประเมินและการบำบัด
โรคเบือ้ งต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผูป้ ว่ ย การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค การวางแผนครอบครัว การตรวจประเมิน
อาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ
กอร์ ป กั บ ได้ รั บ คำเรี ย กร้ อ งให้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รเป็ น
หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
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ดังผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ของวรพล หนูนนุ่ และคณะ (2559) ทีพ่ บว่า ปัจจัยสำคัญ
ที่ สุ ด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รนี้ คื อ
เป็นสถาบันทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ
60.8 โดยนักเรียนมีความเห็นว่าหลักสูตรนีม้ คี วามเหมาะสม
ที่จะเปิดสอน และมีความมั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้ว
สามารถนำไปประกอบอาชี พ ในอนาคตได้ ต ลอดจน
มี ค วามมั่ น ใจว่ า เรี ย นหลั ก สู ต รนี้ แ ล้ ว สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้านผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด
คิดว่าการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มีความเหมาะสมและเมื่อจบแล้วคาดว่า
จะมีงานทำและเกือบทั้งหมดมีความต้องการรับบัณฑิต
ในสาขานีเ้ ข้าปฏิบตั งิ านคิดเป็น ร้อยละ 97.1 โดยระบุวา่
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้เหมาะสมกับหน่วยงานของ
ตนเองและเมื่อมี พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2556 บังคับใช้แล้ว ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถแก้ไขปัญหา
ที่เคยเกิดขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
บัณฑิตของหน่วยงานดังทีก่ ล่าวมาได้ตรงและเหมาะสมกว่า
จึงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยเพิ่ม
ความเข้มข้นของวิชาชีพให้เป็นหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2556 ดังกล่าวแล้วในที่สุด
3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้
3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพของท้องถิ่น
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และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นพลเมืองดี
ของชาติ
3.2 จั ด ระบบการรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การ
เฝ้าระวังและรายงานความเคลื่อนไหว ด้านสถานการณ์
สุขภาพชุมชน และปัจจัยกำหนด
3.3 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชน
ได้อย่างเป็นองค์รวม และใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั
และผลการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของท้องถิ่น
3.4 วางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไป
และเฉพาะทางควบคุมกำกับและประเมินผลแผนงาน
โครงการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเน้ น การประสานการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและ
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ อื่ น ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 ใช้ ก ระบวนการแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพแบบ
มีส่วนร่วมตั้งแต่การประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ปั ญ หาและเหตุ ปั จ จั ย
ปัญหาสุขภาพ
3.6 มีทกั ษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนด้านสุขภาพเป็นที่ปรึกษาแนะนำฝึกอบรม
ในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนการดำเนินงาน
การเฝ้าระวังร่วมกับสมาชิกทีมสหวิชาชีพ
3.7 ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัย
ในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน
3.8 พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
3. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก)
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการดังนี้
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) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 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
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รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน9หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า3หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
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เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   33 หน่วยกิต
4951101 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 1
2(1-2-3)
4951102 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 2
2(1-2-3)
4951103 ประชากรศึกษา
เพื่องานสาธารณสุข
2(2-0-4)
4951104 การสาธารณสุข
2(2-0-4)
4951105 ชีวเคมีเพื่องานสาธารณสุข
3(2-3-6)
4951106 ระบบสุขภาพ
2(2-0-4)
4951601 สุขภาพจิตเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน
2(2-0-4)
4952107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
เพื่องานสาธารณสุข
2(1-2-3)
4952301 อาหารและโภชนาการเพื่อ
งานสาธารณสุข
2(2-0-4)
4952302 สุขภาพการเจริญพันธุ์
2(2-0-4)
4952304 อนามัยครอบครัว
2(2-0-4)
4953109 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานสาธารณสุข 2(2-0-4)
4953502 หลักสถิติและดัชนีชี้วัด
เพื่องานสาธารณสุข
2(2-0-4)
4953503 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
และการประยุกต์
2(2-0-4)
4954110 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการ
สาธารณสุข
2(2-0-4)
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4954206 การจัดบริการและการดูแล
สุขภาพผู้สูงวัย
2(2-0-4)
2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
ไม่น้อยกว่า
31 หน่วยกิต
4952402 การจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางสาธารณสุขชุมชน
3(3-0-6)
4952602 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่องานสาธารณสุขชุมชน
3(3-0-6)
4953204 หลักการตรวจประเมิน วินิจฉัย
และการบำบัดโรคเบื้องต้น
3(2-2-5)
4953308 หลักการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
เพื่องานสาธารณสุขชุมชน
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 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน
3(3-0-6)
4954507 หลักการบริหารการจัดบริการสาธารณสุข
และการประกันคุณภาพ
3(2-2-5)
4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนและด้านการจัด
บริการสาธารณสุข
1(0-3-2)
4954902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมขน
3(270)
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มการส่งเสริมการเรียนรู้
และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
บังคับเรียน 5 หน่วยกิต

4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์
เพื่องานสาธารณสุขชุมชน
3(2-2-5)
4953205 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน
2(2-0-4)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
4954310 การให้คำปรึกษาเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน
2(2-0-4)
4954508 การจัดการความรู้เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน
2(2-0-4)
4954704 ความฉลาดทางด้านสุขภาพ
2(2-0-4)
			 2.3.2 กลุม่ การประยุกต์การตรวจประเมิน
สุขภาวะและการบำบัดเบื้องต้น
ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
บังคับเรียน 8 หน่วยกิต
4951201 การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น
2(1-2-3)
4952202 การบริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน
2(1-2-3)
4952306 โรคและการป้องกันเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน
2(1-2-3)
4953309 เภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
2(2-0-4)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
4952203 การดูแลสุขภาพในระบบการแพทย์
ทางเลือก
2(2-0-4)
4952307 การดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2(2-0-4)
					 2.3.3 กลุ่มการประเมินและวินิจฉัย
สุขภาพชุมชน
ไม่น้อยกว่า
11 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
4952108 การวัดและประเมินทางสุขภาพ 2(2-0-4)
4953506 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
3(2-3-6)
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4953802 สัมมนาประเด็นแนวโน้มสำหรับวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน
1(0-3-2)
4954903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการจัดบริการ สาธารณสุข
ชุมชน
3(270)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
4952303 การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ 2(2-0-4)
4952401 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2(2-0-4)
4952501 การจัดการสุขภาพชุมชน
ในภาวะวิกฤติ
2(2-0-4)
2.3.4 กลุ่มการจัดการระบบสารสนเทศ
และการสือ่ สารด้านสุขภาพชุมชน
ไม่น้อยกว่า
5 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
4952701 สารสนเทศสุขภาพเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน
3(2-3-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
4953702 การสื่อสารเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน
2(1-2-3)
4953703 การประชาสัมพันธ์ในตลาดสุขภาพ 2(1-2-3)
2.3.5 กลุ่มการวิจัยและพัฒนา
ในงานสาธารณสุขชุมชน
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
4954803 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่องานสาธารณสุขชุมชน
3(0-6-3)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
สร้ า งสมรรถนะด้ า นบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ สังคม และประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
2. ความสำคัญของหลักสูตร
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ส มรรถนะทางด้ า น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสามารถนำไปใช้
ในการทำงานได้
		 3.2 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มที กั ษะในการให้คำปรึกษา
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือมีทักษะในการ
สอนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบ
โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถ
ทางการจัดการ โดยใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
3.3 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผูน้ ำการเปลีย่ นแปลง
โดยสามารถนำความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มาประยุกต์ใช้ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน
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3.5 เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก
ให้มจี รรยาบรรณในอาชีพ มีจติ สาธารณะ และเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนักศึกษา
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3) มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าการศึกษา
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
132   หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 3   หน่วยกิต
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า       
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน                  3 หน่วยกิต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน                  3   หน่วยกิต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า             
96 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาแกน
   42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต
บังคับเรียน  
    34 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรียนไม่น้อยกว่า  
9   หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
          3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า    96   หน่วยกิต
		 2.1 กลุ่มวิชาแกน
42   หน่วยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจ 3(3-0-6)
1553617 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบท
ทางธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
3502206 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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3541102 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
3563102 การบริหารการผลิต
และการดำเนินงาน
3(3-0-6)
3564202 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3601111 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3611201 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3631111 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
3632101 สถิตแิ ละการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(2-2-5)  
3641701 การบัญชีขั้นต้น     
3(2-2-5)
3642702    การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
3643702   การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
และภาษีอากร
3(2-2-5)
2.2 กลุม่ วิชาเอก เรียนไม่นอ้ ยกว่า 46 หน่วยกิต
บังคับเรียน 34 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
3602211 การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3602212 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6)
3603211 การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
3603212 แรงงานสัมพันธ์
และกฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
3603213 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
3603214 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3603215 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
3603216 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3(3-0-6)
3603411 วิจัยทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 1
2(1-2-3)
3604410 การพัฒนาทักษะการเป็นทีป่ รึกษา 3(2-2-5)
3604411 วิจัยทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 2
2(1-2-3)
3604412 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
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3602311 พฤติกรรมองค์การเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3602312 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
3603311 การเจรจาต่อรองและการจัดการ
ความขัดแย้ง
3(3-0-6)
3603312 จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
3603313 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
3603314 การวางแผนอาชีพ
และการพัฒนาอาชีพ
3(3-0-6)
3603315 การพัฒนาองค์การและการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
3603316 การจัดการความหลากหลาย
ของแรงงาน
3(3-0-6)
3603317 การบูรณาการชีวิตการทำงาน 3(3-0-6)
3603318 การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ            
8  หน่วยกิต
เลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3604521 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2(1-2-3)
3604522 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์   6(540)
กลุ่มที่ 2  กลุ่มสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาชีพทางการตลาด
มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในธุรกิจ หรือองค์กรท้องถิ่น
2. ความสำคัญของหลักสูตร
		 ในสภาวการณ์การแข่งขันในภาคธุรกิจ หน้าที่งาน
ด้ า นการตลาดมี ส่ ว นสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการให้ อ งค์ ก ร
ไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการแข่งขันกันเพื่อเข้าทำงานให้
ภาคธุรกิจ หลักสูตรจึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้ตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงาน โดยให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ รู้คิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางการตลาด สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และพัฒนาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 3.1 เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก
ให้ ม ี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ และเป็ น พลเมื อ งดี ข อง
ประเทศชาติ ตลอดจนธำรงไว้ซง่ึ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
3.2 ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความสามารถทักษะ
ทางด้านการตลาด และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
3.3 ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูล เพื่อสามารถวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ด้านการตลาด และนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.4 ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ น่ื มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

3.5 ผลิตบัณฑิตให้มคี วามสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ าน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
129 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
  
9 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3   หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
  
3   หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
  
3 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
93 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาแกน
42 หน่วยกิต
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
43 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 31 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก
  
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ    8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป  ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน  9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า         9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
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GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่นอ้ ยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
42 หน่วยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษเพือ่ บริบททางธุรกิจ 3(3-0-6)
1553617 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบท
ทางธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
3502206 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3541102 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
3563102 การบริหารการผลิต
และการดำเนินงาน
3(3-0-6)
3564202 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3601111 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
3611201 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
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3631111
3632101
3641701
3642702
3643702

เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
สถิตแิ ละการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(2-2-5)
การบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)            
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
และภาษีอากร
3(2-2-5)
2.2		 กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า 43 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
31 หน่วยกิต
3542106 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3542108 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)
3542303 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)
3542403 การสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสาน
3(3-0-6)
3543102 การบริหารการตลาด
3(3-0-6)
3543111 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
3543110 การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3(3-0-6)
3543601 การวิจัยการตลาด 1
2(1-2-3)
3544101 การตลาดโลก
3(3-0-6)
3544601 สัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
3544602 การวิจัยการตลาด 2
2(1-2-3)
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
3542307 การบริหารงานขาย
3(3-0-6)
3542309 การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
3542310 การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
3542404 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย 3(3-0-6)
3543105 กลยุทธ์การตลาด
3(3-0-6)
3543106 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
3543112 การตลาดเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
3543114 การตลาดชายแดน
3(3-0-6)
3543204 การมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
3543202 การจัดการตราสินค้า
3(3-0-6)

3543203 ความรับผิดชอบต่อสังคม
และจริยธรรมทางการตลาด 3(3-0-6)
3543304 การจัดการการค้าปลีก
และการค้าส่ง
3(3-0-6)
3543305 การจัดซื้อ
3(3-0-6)
3543403 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 3(3-0-6)
3543404 การจัดแสดงสินค้า
3(2-2-5)
3543405 การตลาดเชิงกิจกรรม
3(2-2-5)
3543406 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
3544302 การพยากรณ์ทางการตลาด
3(3-0-6)
3544501 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(2-2-5)
3544502 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการตลาด 3(2-2-5)
3544604 หัวข้อพิเศษทางการตลาด
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   
8 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม
2.3.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3544701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การตลาด
2(1-2-3)
3544702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการตลาด
6(540)
				 2.3.2 กลุ่มสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต รวมใน
เกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
สร้ า งนั ก การจั ด การที่ เ น้ น การบู ร ณาการ
เน้นคุณธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่สากล
2. ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ดำเนินการการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการ ให้เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีความรู้ มีทักษะ
ทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับขององค์การธุรกิจ จากการที่
แรงงานปรับตัวจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
และบริการมากขึ้น และในภาคธุรกิจของไทยยังคงมี
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางด้ า นนวั ต กรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ แต่ยังมีปัญหาทางด้านบุคลากรที่ยังขาด
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี
และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น     
ทำให้กรรมการพัฒนาหลักสูตรให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี ตลอดจน
ความรูด้ า้ นธุรกิจต่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการดำเนินธุรกิจให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นแรงงานที่มี
คุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ด้านการจัดการธุรกิจ สามารถนำไป
ประยุกต์และบูรณาการในการประกอบอาชีพรวมทั้ง
เป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
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2. มี ค วามคิ ด ริ เริ ่ ม สร้ า งสรรค์ มี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์
มีความใฝ่รู้ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหา
และปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และมีจิตสำนึกต่อสังคม
4. มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการประกอบอาชี พ และ
ศึกษาต่อ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า                     132   หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30   หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า   
12    หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า    
9     หน่วยกิต
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
46 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
12   หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า  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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาแกน
42 หน่วยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษเพือ่ บริบททางธุรกิจ 3(3-0-6)
1553617 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบท
ทางธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
3502206 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3541102 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
3563102 การบริหารการผลิต
และการดำเนินงาน
3(3-0-6)
3564202 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3601111 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)    
3611201 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   
3631111 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
3632101 สถิตแิ ละการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(2-2-5)    
3641701 การบัญชีขั้นต้น     
3(2-2-5)
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3642702 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)  
3643702 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
และภาษีอากร
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
46 หน่วยกิต
วิชาบังคับ เรียน 34 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
3561101 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่
และการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3562401 ภาวะผูน้ ำและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
3563101 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
3563201 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
3563302 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
3563901 การวิจัยทางการจัดการ 1       2(1-2-3)
3563902 การวิจัยทางการจัดการ 2      2(1-2-3)
3563903 แผนธุรกิจ
3(2-2-5)
3564301 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
3564901 สัมมนาปัญหาการจัดการ
3(2-2-5)
3564902 ธุรกิจจำลอง              
3(1-4-4)
วิชาเลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
3562402 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)
3563103 การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน    3(3-0-6)
3563202 การจัดการธุรกิจ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
3563203 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ 3(3-0-6)
3563301 การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
3603216 จริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)
3603312 จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
3634306 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)
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2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  
8 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนในวิชาต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต
3563801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจด้านการจัดการ 2(1-2-3)
3564801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหาร
ธุรกิจด้านการจัดการ      
6(540)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียน โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างบัณฑิต คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี  
ประยุกต์ความรู้  สู่การพัฒนาท้องถิ่น  
2. ความสำคัญของหลักสูตร
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้และ
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตลอดจนเป็น
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ พัฒนาท้องถิน่
และสังคม
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
3.1บัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพทั้งด้านบริหาร
ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม
3.2 บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารจัดการธุรกิจ
3.3 บั ณ ฑิ ต มี ส ามารถคิ ด วิ เ คราะห์ เชิ ง ระบบ
ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3.4 บั ณ ฑิ ต ผู้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
มีกจิ นิสยั ในการค้นคว้า ปรับปรุง พัฒนาตนเองให้กา้ วทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ
3.5 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้บัณฑิต
มีวินัย มีสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
ธุ ร กิ จ ตลอดจนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
131 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
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
- เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
   3 หน่วยกิต
- เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
33 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
54 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
42 หน่วยกิต
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			 - กลุ่มองค์การ
และระบบสารสนเทศ         15 หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์
12 หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการ
ทางซอฟต์แวร์
9 หน่วยกิต
-   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบ            6 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา    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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง   3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
  
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
    3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
    3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
    3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
     3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น   3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   95  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน             
33  หน่วยกิต
จากวิชาต่อไปนี้
1552601 ภาษาอังกฤษเพือ่ บริบททางธุรกิจ 3(3-0-6)
3502206 กฎหมายธุรกิจ
      3(3-0-6)
3541102 หลักการตลาด
      3(3-0-6)
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3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
3564202 การจัดการเชิงกลยุทธ์
     3(3-0-6)
3601111 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
3611201 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3631111 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
3632101 สถิตแิ ละการวิเคราะห์เชิงปริมาณ   3(2-2-5)
3641701 การบัญชีขั้นต้น
      3(2-2-5)
3642702 การเงินธุรกิจ
      3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
54   หน่วยกิต
บังคับเรียน  42 หน่วยกิต  จากวิชาในกลุ่มต่อไปนี้
1. กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ
3612104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
3613104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
3613105 ความปลอดภัยในธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
3613106 สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ 2(1-2-3)
3614103 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2(1-2-3)
3614104 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2   2(0-4-2)
2. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3612203 การจัดการระบบฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3612204 การออกแบบกราฟิก
     3(2-2-5)
3613203 การจัดการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
3613204 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ทางธุรกิจ       3(2-2-5)
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
3611301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3612302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
3613303 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
เพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)

4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
3612401 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
3613402 การสือ่ สารข้อมูลทางธุรกิจ
และระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่
และการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3603206 จริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)
3611102 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ      3(2-2-5)
3613205 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย
เพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
3613206 การจัดการความรู้
   3(2-2-5)
3613207 คลังข้อมูลและการจัดทำ
เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
3613304 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
3613305 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหาร
สำนักงาน
3(2-2-5)
3613403 การจัดการและบำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3613501 ภาษาอังกฤษสำหรับ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
3613502   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
3613904 หัวข้อพิเศษทางด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
3613905 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5)
3614105 การบริหารโครงการ
ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       3(2-2-5)
3614302 การเขียนโปรแกรมเว็บขั้นสูง 3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในกลุ่มต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม    
กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8  หน่วยกิต
3614801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2(1-2-3)
3614802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6(540)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสหกิจศึกษา     
8  หน่วยกิต
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา  
6(640)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำกับวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นวิชาที่กำหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการท่องเที่ยว(ปริญญาตรี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  ปรัชญาของหลักสูตร
รอบรู้วิชาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญวิชาชีพบริการ
มุ่งมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น
2.  ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเทีย่ ว เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ สร้างบุคลากรทีม่ คี วามรอบรู้
ในวิชาการด้านการท่องเทีย่ ว และมีทกั ษะในการประกอบ
วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานยุคอาเซียน รวมทั้งเป็น
ผู้ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือ่ ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ  และ
ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่นในยุคประชาคม
อาเซียน
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการ
ท่องเที่ยว
3) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการสือ่ สาร
มีทักษะการทำงานเป็นทีม เป็นผู้มีจิต-บริการ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามสามารถในการเรียนรู้
ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตนเอง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
2. มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
4. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลากำหนด
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
- เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
- เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
61 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
ไม่น้อยกว่า
31 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
- ความสนใจเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า                
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
เรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา       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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง   3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน             3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
      3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
     3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
    
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
30 หน่วยกิต
3502206 กฎหมายธุรกิจ
     
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
     
3(3-0-6)
3561207 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3563121 การบริหารการผลิต
และการดำเนินงาน    
3(3-0-6)
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3591111
3592302
3601101
3641102
3642701
2.2

เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
สถิตแิ ละการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(2-2-5)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
การบัญชีขั้นต้น
  
3(2-2-5)
การเงินธุรกิจ
   
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
61 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
ไม่น้อยกว่า
31 หน่วยกิต
3621101 การท่องเที่ยวเบื้องต้น
3(3-0-6)
3621102 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3622103 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
3(2-2-5)
3622104 การจัดการท่องเที่ยวลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน     3(2-2-5)
3623105 งานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
3623106 วิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยว
2(1-2-3)
3623107 ปัญหาพิเศษด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น
2(1-2-3)
3623108 การวางแผนและพัฒนา
การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3623109 การจัดการเชิงกลยุทธ์
เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3624110 จรรยาบรรณวิชาชีพ
สำหรับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3624111 สัมมนาทางธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
					 - ความสนใจเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
3623112 การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3623113 การจัดการรายการนำเที่ยว
3(2-2-5)
3623114 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)

3623115 ธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
3623116 การท่องเที่ยวทางน้ำ
3(2-2-5)
3623117 การเดินป่าและการท่องเที่ยว
แบบผจญภัย
3(2-2-5)
3623118 การจัดการท่องเที่ยวฮาลาล
3(2-2-5)
3623119 การจัดการท่องเที่ยวชายแดนใต้ 3(2-2-5)
3623120 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5)
3621201 การจัดการการต้อนรับ
ในธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
3623202 ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
3(2-2-5)
3623203 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
3623204 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
3623301 การจัดประชุมสัมมนา
และการจัดนิทรรศการ
3(2-2-5)
- ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
3622401 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
3622402 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว           3(2-2-5)
3623403 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
ส่วนหน้า        3(2-2-5)
3623404 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม        3(2-2-5)
3624405 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
3624406 ภาษามาเลย์เพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
3624407 ภาษาอินโดนีเซียเพือ่ การท่องเทีย่ ว 3(2-2-5)
2.3 กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  
8 หน่วยกิต
เลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
					 2.3.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3624501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อการท่องเที่ยว   
2(90)
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3624502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อการท่องเที่ยว          6(640)
      2.3.2  กลุ่มสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน โดยไม่นับ
หน่ ว ยกิ ต รวมในเกณฑ์ ก ารสำเร็ จ การศึ ก ษาของ
หลักสูตร
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1  ปรัชญาของหลักสูตร
เสริมสร้างปัญญาคู่คุณธรรม พัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นสู่สากล
2  ความสำคัญของหลักสูตร
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น
ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งเป็นเศรษฐกิจของประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้มีการกำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ ฐานรากโดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเติบโต
ทั้งในด้านการผลิต การตลาด รวมถึงการส่งออก เพื่อให้
เกิดการต่อยอดและให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจ
ของชุมชน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ค วามสามารถ
ในการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก
รั ฐ บาลได้ ก ำหนดนโยบายพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
พิเศษชายแดน และพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณ
ชายฝั ่ ง ทะเลตะวั น ออก ทั ้ ง นี ้ เ พื ่ อ สร้ า งโอกาสทาง
เศรษฐกิ จ ไทยและกระจายความเจริ ญ สู่ ภู มิ ภ าค
โดยอาศัยเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน ทัง้ นี้ จังหวัดสงขลา
เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้แก่ อำเภอสะเดา ซึ่งถูก
จัดตัง้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทัง้ พืน้ ทีล่ มุ่ น้ำทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
ภาคใต้ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญที่จะเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจชุมชน และเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนา
ภาคใต้

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ภาคใต้มีแนวโน้มที่จะมีความ
ต้องการบุคลากรทางด้านเศรษฐศาสตร์มากขึน้ ในอนาคต
ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบัณฑิต
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยโครงสร้างของหลักสูตร
ประกอบด้วย 2 กลุม่ วิชาเอก ได้แก่ กลุม่ วิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ท่เี ป็นประโยชน์
ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและ
สร้างความมัน่ คงให้กบั เศรษฐกิจชุมชนและท้องถิน่ ต่อไป
3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 มีวัตถุประสงค์หลักสูตร ดังนี้
3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เข้ า ใจปั ญ หาเศรษฐกิ จ
ฐานราก พร้อมแก้ไข และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใช้
ความรู้ ท างเศรษฐศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของชุมชน สู่ระดับสากล
3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความมุ่งมั่น อดทน
มีคุณธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์อังกฤษ หรือแผนการเรียนอืน่ ทีเ่ รียนรายวิชาคณิตศาสตร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 15หน่วยกิต
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2 มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับการศึกษา
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  
124 หน่วยกิต
2  โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาแกน
68 หน่วยกิต
2.2  กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
        3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 88    หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาแกน
   68 หน่วยกิต
3631211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
3631212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1     3(3-0-6)
3631216 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
3632213 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2      3(3-0-6)
3632214 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2      3(3-0-6)
3632215 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ         3(3-0-6)
3632311 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)
3632312 สถิติเพื่อการวิจัย                 3(2-2-5)
3632313 ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
3632314 การวางแผนและการวิเคราะห์
โครงการ      3(3-0-6)
3633216 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)
3633217 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง                3(2-2-5)
3633218 เศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร                   3(3-0-6)
3633220 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
3633221 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    
3(3-0-6)

3633222
3633223
3633224
3633317

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์อาเซียน
3(3-0-6)
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับเศรษฐศาสตร์
และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   3(2-2-5)
3633318 เศรษฐมิติ      3(2-2-5)
3634215 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)
3641701 การบัญชีขั้นต้น      3(2-2-5)
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน       3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนจาก กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
การพัฒนา หรือกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เลือกเรียน จากรายวิชาในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
การพัฒนา 12 หน่วยกิต หรือ 9 หน่วยกิต
3633411 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)
3633412 เศรษฐศาสตร์ชุมชน
3(3-0-6)
3633413 เศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-6)
3633414 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
3(3-0-6)
3633415 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนโยบาย
สาธารณะ
3(3-0-6)
3633416 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
3(3-0-6)
3633417 การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทไทย 3(3-0-6)
3633418 การวิเคราะห์นโยบายพัฒนา
และการวางแผน
3(3-0-6)
3633419 เศรษฐกิจชายแดนใต้
3(3-0-6)
3633421 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
การพัฒนา
3(2-2-5)
หรือ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต
2532408 กระบวนการและเทคนิค
ในการเสริมสร้างพลังชุมชน
3(2-2-5)
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2533302 การวางแผนและบริหาร
งานพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
2533411 ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการพัฒนา
ท้องถิ่น
3(3-0-6)
(2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เลือกเรียน จากรายวิชาในกลุม่ วิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ    
12 หน่วยกิต หรือ  9 หน่วยกิต
3633511 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
3633512 เศรษฐศาสตร์การจัดการห่วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
3633513 เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
3633514 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
3633515 การเงินธุรกิจสำหรับ
นักเศรษฐศาสตร์   
3(3-0-6)
3633516 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3(3-0-6)
3633517 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
3633519 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ 3(2-2-5)
หรือ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต
3502206 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3541102 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่
และการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3563201 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
3611201 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)    
3642702 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)  
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2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ       
8  หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มที่  1  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            
3633910 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเศรษฐศาสตร์
2(1-2-3)
3634911 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเศรษฐศาสตร์
3(300)
3634912 โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-6-3)
กลุ่มที่  2  กลุ่มสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชี (ปริญญาตรี 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
		 มุง่ ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีทม่ี คี วามรู้ ความสามารถ
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
2. ความสำคัญของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูท้ างการบัญชี ตลอดจนเป็น
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี   พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ  เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและท้องถิ่น
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค์
3) เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูท้ างด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
คุณภาพ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาอื่น  จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

3) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง สาขาการบัญชี หรือสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องจากสถาบัน
ที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
4) ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลากำหนด
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
133   หน่วยกิต
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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
บังคับเรียน
3  หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6  หน่วยกิต
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
38 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
51 หน่วยกิต
            วิชาเอกบังคับ
39 หน่วยกิต
              วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า
8  หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
การเทียบโอนผลการเรียน
ผูเ้ รียนทีเ่ ป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือเทียบเท่า และผูส้ ำเร็จ
ปริญญาตรีในสาขาอื่น การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามประกาศ หรือระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2553
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
		 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
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GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
38 หน่วยกิต
1552601 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจ 3(3-0-6)
1553617 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจ
ขั้นสูง
3(3-0-6)
2582302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3541100 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
3564202 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3611102 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
3631111 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
3632101 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(2-2-5)
3641103 การบัญชีชั้นต้น
3(2-2-5)
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3641105 การจัดการการเงิน
3(2-2-5)
3642804 ภาษีอากร 1
3(2-2-5)
3643902 ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-2-3)
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับเรียน
39 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
3641104 การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
3642104 การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
3642203 การบัญชีต้นทุน  
3(2-2-5)
3642204 การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
3642501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
3643103 การบัญชีชั้นสูง 1
3(2-2-5)
3643104 การบัญชีชั้นสูง 2
3(2-2-5)
3643305 การตรวจสอบภายใน
3(2-2-5)
3643306 การสอบบัญชี
3(2-2-5)
3643403 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
งบการเงิน
3(2-2-5)
3643507 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5)
3643805 ภาษีอากร 2
3(2-2-5)
3644919 วิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  โดยเลือกเรียนวิชาสัมมนา
อย่างน้อย 3 หน่วยกิต
3642105 ทฤษฎีบัญชี
3(3-0-6)
3642606 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
3642607 การบัญชีกิจการเฉพาะ
3(3-0-6)
3643105 การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
3643311 การตรวจสอบและควบคุม
ระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
3643404 การวางแผนและควบคุมกำไร 3(3-0-6)
3643405 การบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
3643510 การจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
3643511 การวางระบบบัญชี
ด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)

3643512 การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
3643514 การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศและการควบคุม 3(3-0-6)
3643608 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3643806 การวางแผนภาษี
3(3-0-6)
3644910 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
และบรรษัทภิบาล
3(3-0-6)
3644911 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
3644912 สัมมนาการสอบบัญชี
3(2-2-5)
3644913 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(2-2-5)
3644914 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
3644915 สัมมนาการภาษีอากร         3(2-2-5)
3644916 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
		 2.3 กลุม่ วิชาปฏิบตั กิ าร และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 8  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3644917 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบัญชี
2(1-2-3)
3644918 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบัญชี
6(540)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
รอบรู้ บูรณาการ สื่อสารสร้างสรรค์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี มีจริยธรรม นำพัฒนาท้องถิ่น
     2.  ความสำคัญของหลักสูตร
		 ผลิตและพัฒนาบัณฑิต ที่มีความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้กา้ วทันเทคโนโลยีการสือ่ สาร และกรอบการเรียนรูอ้ น่ื ๆ
ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คุณธรรม
และจริยธรรม สามารถนำพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีความรู้ ทักษะ ในศาสตร์และศิลป์ด้าน
วิชาชีพนิเทศศาสตร์และก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสาร
ตลอดจนสามารถบู ร ณาการศาสตร์ ด้ า นการสื่ อ สาร
และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ รู้รอบ ทันต่อ
เหตุการณ์ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหา
และปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
3.3 มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนิเทศศาสตร์และมี  
จิตสำนึกในการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
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2 มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า       
132   หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  
3  หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  
3  หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
46 หน่วยกิต
วิชาชีพบังคับ
34 หน่วยกิต
วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
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2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       96 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาแกน
42 หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
3081110 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
3(3-0-6)
3081111 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสือ่ มวลชน 3(3-0-6)
3081112 จิตวิทยาการสื่อสาร
2(2-0-4)
3081113 หลักการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
3081401 หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
3081111 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
3082112 ความคิดสร้างสรรค์เพื่องาน
นิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
3082113 กฎหมายสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
3082114 จริยธรรมนักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
3082601 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การสื่อสาร
3(3-0-6)
3083115 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
3083116 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
นิเทศศาสตร์1
3(2-2-5)
3083519 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ภาคใต้
3(2-2-5)
3083701 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 1
3(2-2-5)
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3084701 การวิจัยนิเทศศาสตร์
2(1-3-2)
1.2 กลุ่มวิชาชีพ  
46  หน่วยกิต
บังคับเรียน 34  หน่วยกิต
3081601 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
3082205 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
เบื้องต้น
3(2-2-5)
3082304 การเขียนบทในงานสือ่ สารมวลชน 3(2-2-5)
3082602 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพือ่ การสือ่ สาร  3(2-2-5)
3082603 การตัดต่อเบื้องต้น  
3(2–2-5)
3083316 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบื้องต้น
3(2-2-5)
3083317 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เบื้องต้น
3(2–2-5)
3083318 การเป็นผู้ประกาศ
และผู้ดำเนินรายการ
3(2–2-5)
3083520 การสื่อสารเพื่อลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา
3(2-2-5)
3083702 สัมมนานิเทศศาสตร์
2(1-3-2)
3084702 โครงงานพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 2(0-4-2)
3084801 การเป็นผู้ประกอบการ
ด้านนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
3083117 การรู้เท่าทันสื่อ     3(3-0-6)
3083118 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานนิเทศศาสตร์ 2   3(2-2-5)
3083417 การเขียนบทโฆษณา
3(2-2-5)
3083418 เทคนิคการนำเสนองาน
3(2-2-5)
3083419 สื่อมวลชนสัมพันธ์
3(2-2-5)
3083420 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5
3083421 สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
3083521 การสื่อสารเพื่อชีวิตและสังคม 3(2-2-5)
3083522 การสือ่ สารเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้ 3(2-2-5)
3083523 การสื่อสารชุมชนในสังคม
พหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
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3083601
3083602
3083603
3083604
3083605
3083801
3084220
3084320

การถ่ายภาพขั้นสูง
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพือ่ การสือ่ สาร 2 3(2-2-5)
การตัดต่อขั้นสูง
3(2-2-5)
เทคนิคการสร้างฉากและการจัดแสง 3(2–2-5)
การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
การสื่อสารมวลชนในอาเซียน    3(3-0-6)
การสือ่ ข่าวและการเขียนข่าวขัน้ สูง 3(2-2-5)
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ขั้นสูง
3(2-2-5)
3084319 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขน้ั สูง 3(2–2-5)
3084422 การจัดกิจกรรมพิเศษ
3(2–2-5)
3084423 การสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(2–2-5)
1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
8
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3084903 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิเทศศาสตร์               
2(1-2-3)
3084904 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิเทศศาสตร์
6(540)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่นอ้ ยกว่า 6  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาดนตรีไทย
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 ปรัชญาของหลักสูตร
คิดสร้างสรรค์  มุง่ มัน่ ปฏิบตั   ิ บูรณาการองค์ความรู้
สู่การเป็นผู้ประกอบการ
2 ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรการออกแบบมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
และทักษะด้านการออกแบบ เพื่อสามารถนำไปประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง ตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางการออกแบบ
ควบคูไ่ ปกับการเรียนรูอ้ ตั ลักษณ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นภาคใต้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและสั ง คม
นอกจากนี้หลักสูตรการออกแบบยังมุ่งผลิตให้บัณฑิต
สามารถเป็นผูป้ ระกอบการทีส่ ามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
สร้างตราสินค้า ตลอดจนวางแผนการตลาดและจัดหา
ช่องทางการจัดจำหน่ายได้ด้วยตนเอง มีการทำงานร่วม
กับชุมชนซึ่งเป็นส่วนช่วยในการสร้างเครือข่าย เป็นผล
ให้บณ
ั ฑิตสามารถพัฒนาท้องถิน่ สร้างงานและสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนของตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจของภาคใต้ต่อไป
3 วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในกระบวนการออกแบบ สามารถประยุกต์ความรูใ้ นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย                 
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำองค์ความรู้
กระบวนการออกแบบในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น และสังคม
3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
สามารถเป็นผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบ
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2 มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1 หลักสูตร
1.1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
126 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
			 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาทีส่ อดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน   
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
5 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
77 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเนื้อหา
3 6 หน่วยกิต
     
2.2.2 วิชาเอก
35 หน่วยกิต
   
1) วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต
2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ    
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
   5 หน่วยกิต
2101103 ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้
3(3-0-6)
2103104 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์
2(2-0-4)
		 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
77 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเนื้อหา
36 หน่วยกิต
2331102 ประวัติศาสตร์ศิลป์
2(2-0-4)
2331103 ประวัติศาสตร์การออกแบบ 2(2-0-4)
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2331203 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ
2(1-2-3)
2331204 วัสดุและกรรมวิธี
3(1-4-4)
2331501 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2 มิติ
3(1-4-4)
2331502 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3 มิติ
3(1-4-4)
2331503 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4)
2332101 วัฒนธรรมการออกแบบ
2(2-0-4)
2332209 การยศาสตร์            
2(1-2-3)
2332601 การเขียนแบบและการผลิต
3(1-4-4)
2332801 ผู้ประกอบการทางการออกแบบ 3(3-0-6)
2333903 โครงงานวิจัยเพื่อการออกแบบ 2(1-2-3)
2334903 ออกแบบนิพนธ์
6(1-10-7)
2.2.2 วิชาเอก
35 หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
27 หน่วยกิต
2331205 การออกแบบ 2 มิติ      
2(1-2-3)
2331206 การออกแบบ 3 มิติ      
2(1-2-3)
2332209 ออกแบบกราฟิกเบื้องต้น
2(1-2-3)
2332210 ออกแบบกราฟิกขั้นสูง
3(1-4-4)
2332501 วิดีโอเบื้องต้น
3(1-4-4)
2332802 การสื่อสารการตลาด
เพื่อนักออกแบบ
2(1-2-3)
2333101 สื่อสมัยใหม่
2(2-0-4)
2333506 การนำเสนอผลงาน
3(1-4-4)
2333512 วิดีโอขั้นสูง
3(1-4-4)
2333616 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4)
2333801 การจัดการระบบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
2(1-2-3)
2) วิชาเอกเลือก
8 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มจักสาน
2332602 งานจักสานเบื้องต้น
2(1-2-3)
2332603 เทคนิคการจักสาน
3(1-4-4)
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2333617 การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน 3(1-4-4)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มออกแบบเชิงนิเวศน์
2332604 การออกแบบเชิงนิเวศน์เบื้องต้น 2(1-2-3)
2332605 เทคนิคการออกแบบเชิงนิเวศน์ 3(1-4-4)   
2333618 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์ 3(1-4-4)  
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสิ่งทอ
2332606 สิ่งทอเบื้องต้น
2(1-2-3)
2332607 เทคนิคการออกแบบสิ่งทอ
3(1-4-4)
2333619 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(1-4-4)
กลุ่มที่ 4 กลุ่มงานไม้
2332608 งานไม้เบื้องต้น
2(1-2-3)
2332609 เทคนิคการออกแบบงานไม้
3(1-4-4)
2333620 การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ 3(1-4-4)   
กลุ่มที่ 5 กลุ่มงานหนัง
2332610 งานหนังเบื้องต้น
2(1-2-3)
2332611 เทคนิคการออกแบบงานหนัง 3(1-4-4)
2333621 การออกแบบผลิตภัณฑ์เครือ่ งหนัง 3(1-4-4)
กลุ่มที่ 6 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
2332612 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
2(1-2-3)
2332613 เทคนิคการออกแบบ
เครื่องปั้นดินเผา
3(1-4-4)
2333622 การออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา
3(1-4-4)
กลุ่มที่ 7 กลุ่มสื่อดิจิทัล
2332513 สื่อดิจิทัลเบื้องต้น
2(1-2-3)
2332514 เทคนิคการออกแบบสื่อดิจิทัล 3(1-4-4)
2333515 การออกแบบสื่อดิจิทัลขั้นสูง 3(1-4-4)
		
2.2.3 วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2333205 การออกแบบลวดลาย
3(2-2-5)     
2333503 การออกแบบเว็บไซต์
3(2-2-5)
2333504 การออกแบบโฆษณา
3(2-2-5)
2333508 การออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)
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2333509
2333510
2333511
2333609
2333611
2333623
2333624
2333625
2334515  
2334616

การถ่ายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
การวาดภาพดิจิทัล
3(2-2-5)     
ภาพประกอบ
3(2-2-5)
การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
เทคนิคการย้อมสี           3(2-2-5)
การเคลือบและการเผา
3(2-2-5)
การออกแบบบาติกพื้นฐาน
3(2-2-5)
การออกแบบซิลค์สกรีน
3(2-2-5)
การออกแบบเสียง
3(2-2-5)
การออกแบบของขวัญ
และของที่ระลึก
3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  
8  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในกลุ่มต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2334701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การออกแบบ
2(1-2-3)
2334702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การออกแบบ
6(540)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
										

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 ปรัชญาของหลักสูตร
ดนตรีไทยเพื่อวิชาชีพ และพัฒนาท้องถิ่น
2 ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ
ด้านดนตรีไทย เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดับสูง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ท างดนตรี ไ ทยควบคู่ ไ ป
กับดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรีใหม่ได้ อีกทั้งหลักสูตรนี้สามารถอบรมบ่มเพาะ
ความภาคภู มิ ใ จในดนตรี ไ ทยและดนตรี พื้ น บ้ า น
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อันนำไปสูเ่ กียรติยศแห่งวิชาชีพ
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย
3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้าน
ดนตรีไทยควบคู่ไปกับดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อสามารถ
นำไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงได้
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์
ทางดนตรีไทยควบคูไ่ ปกับดนตรีพนื้ บ้านภาคใต้ สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีใหม่ได้
3.3เพื่อให้บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในดนตรีไทย
และดนตรีพื้นบ้าน มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถดำรง
ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1 หลักสูตร
1.1 จำนวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร            129 หน่วยกิต
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1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่
สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมคอ.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์
ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
11 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาแกนศิลปกรรมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาแกนดุรยิ างคศิลป์ไทย 6 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
13 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มทฤษฎีดนตรี
4 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มทักษะปฏิบัติ
4 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มความคิดสร้างสรรค์
ทางดนตรี
3 หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีดนตรี 2 หน่วยกิต
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2.3 วิชาเอก
69 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาเอกบังคับ
31 หน่วยกิต
2.3.1.1 วิชาบังคับทฤษฎี 17 หน่วยกิต
2.3.1.2 วิชาบังคับปฏิบตั ิ 14   หน่วยกิต
2.3.2 วิชาเลือก
     24   หน่วยกิต
2.3.2.1 วิชาเลือก
กลุ่มเครื่องมือ 2 หน่วยกิต
   2.3.2.2 วิชาเลือก 22 หน่วยกิต
2.3.3 กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์
6 หน่วยกิต
2.3.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ   8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
11 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาแกนศิลปกรรมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
2101103 ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้
3(3-0-6)
2103104 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์
2(2-0-4)
		 2.1.2 วิชาแกนดุริยางคศิลป์ไทย 6 หน่วยกิต
2151108 ประวัติดนตรีไทย
3(3-0-6)
2151301 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
3(2-2-5)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
13 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มทฤษฎีดนตรี
4 หน่วยกิต
2151104 ทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องต้น
2(2-0-4)
2151109 ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น
2(2-0-4)
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2.2.2 กลุ่มทักษะปฏิบัติ 4 หน่วยกิต
2151105 หน้าทับและจังหวะดนตรีไทย 2(1-2-3)
2151106 พื้นฐานการขับร้องเพลงไทย 2(1-2-3)
2.2.3 กลุ่มความคิดสร้างสรรค์
ทางดนตรี
3 หน่วยกิต
2152107 ทำนองเพลงไทย
3(3-0-6)
2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีดนตรี 2 หน่วยกิต
2152111 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
2.3 วิชาเอก
69 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาเอกบังคับ
31 หน่วยกิต
						 2.3.1.1 วิชาบังคับทฤษฎี 17 หน่วยกิต
2151107 ทฤษฎีดนตรีไทย
3(3-0-6)
2152112 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตผลงาน
ทางดนตรีไทย
3(2-2-5)
2153105 การวิเคราะห์เพลงไทย
3(3-0-6)
2153701 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพดนตรีไทย 3(3-0-6)
2153704 หลักการจัดการแสดงดนตรีไทย 2(2-0-4)
2153705 ธุรกิจดนตรีไทย
3(3-0-6)
						 2.3.1.2 วิชาบังคับปฏิบตั ิ 14 หน่วยกิต
2151204 ทักษะดนตรีไทย 1
2(0-4-2)
2151205 ทักษะดนตรีไทย 2
2(0-4-2)
2152225 ทักษะดนตรีไทย 3
2(0-4-2)
2152226 ทักษะดนตรีไทย 4
2(0-4-2)
2153229 ทักษะดนตรีไทย 5
2(0-4-2)
2153230 ทักษะดนตรีไทย 6
2(0-4-2)
2154204 ทักษะดนตรีไทย 7
2(0-4-2)
2.3.2 วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
2.3.2.1 วิชาเลือก
กลุ่มเครื่องมือ 2 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
1 รายวิชา
โดยไม่ซ้ำกับกลุ่มเครื่องมือเอก
2152223 ปฏิบัติพื้นฐานปี่พาทย์
2(0-4-2)
2152224 ปฏิบัติพื้นฐานเครื่องสายไทย 2(0-4-2)
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2152109
2152218
2152227
2152409
2152410
2153103
2153106
2153107
2153108
2153109
2153213
2153215
2153216
2153217
2153218
2153220
2153225
2153226
2153227
2153228
2153502
2153507
2153508
2153602
2153901  
2154101
2154103

2.3.2.2 วิชาเลือกให้เลือกเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ 22 หน่วยกิต
การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย 3(2-2-5)
ปฏิบัติวงปี่พาทย์มอญ
2(0-4-2)
ปฏิบัติวงเครื่องสายไทย
2(0-4-2)
ดนตรีโนรา
2(1-2-3)
ดนตรีหนังตะลุง
2(1-2-3)
ดนตรีพิธีกรรม
3(2-2-5)
ดนตรีประกอบการแสดง
3(2-2-5)
ดนตรีไทยกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ดนตรีไทย
3(3-0-6)
ดนตรีไทยเพื่อธุรกิจโรงแรม
และการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
เสริมทักษะดนตรีไทย
2(0-4-2)
ปฏิบัติเพลงเดี่ยว
2(0-4-2)
ปฏิบัติวงปี่พาทย์นางหงส์
2(0-4-2)
ปฏิบัติวงเครื่องสายปี่ชวา
2(0-4-2)
ปฏิบัติวงมโหรี
2(0-4-2)
ปฏิบัติวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 2(0-4-2)
ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์
และการแสดง
2(0-4-2)
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
2(0-4-2)
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านไทย
2(0-4-2)
ปฏิบัติดนตรีอาเซียน
2(0-4-2)
จิตวิทยาการสอนดนตรีไทย
3(3-0-6)
นวัตกรรมการสอนดนตรีไทย 3(3-0-6)
การวัดและประเมินผลการเรียน
ดนตรีไทย
3(3-0-6)
ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิจัยทางดนตรี      3(3-0-6)
การประพันธ์เพลงไทย
3(3-0-6)
ดนตรีไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
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2154104 การปรับวงดนตรีไทย
3(2-2-5)
2154905 การศึกษาหัวข้อดนตรีไทยอิสระ 2(0-4-2)
2.3.3 กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
2154902   ดนตรีไทยนิพนธ์
3(1-4-4)
2154906 โครงการแสดงผลงานดนตรีไทย 3(1-4-4)
2.3.4 กลุม่ วิชาปฏิบตั กิ ารและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า    8 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในกลุ่มต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม
กลุ่ม 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2154801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดนตรีไทย
2(1-2-3)
2154802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดนตรีไทย
6(540)   
กลุ่ม 2 กลุ่มสหกิจศึกษา
7003602 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ดนตรีไทย
2(1-2-3)
7004602   สหกิจศึกษาดนตรีไทย   
6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เลือกเรียนมาแล้ว
และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรม
วิชานี้
หมายเหตุ
1) หากนั ก ศึ ก ษาไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก สหกิ จ
ศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) กรณีนกั ศึกษาผ่านการเรียนในรายวิชา 7003602
การเตรี ย มความพร้ อ มสหกิ จ ศึ ก ษาดนตรี ไ ทยแล้ ว
แต่ไม่สามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได้หรือเหตุผลใดก็ตาม
ให้นกั ศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 2154802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีไทย โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนรายวิชา 2154801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดนตรีไทย
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในท้องถิ่นให้มีความรู้
ทักษะด้านศิลปกรรม และประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม
ที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน
1.2 ความสำคัญของหลักสูตรงาน
ทัศนศิลป์  ถือเป็นกลุ่มหนึ่งของผลงานกลุ่ม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ตามมติของการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและพัฒนา (UNCTAD) อันประกอบด้วย
กลุม่ วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ กลุม่ ศิลปะ กลุม่ สือ่ ใหม่
และกลุ่ ม งานสร้ า งสรรคเพื่ อ ประโยชน์ ใช้ ส อยดั ง นั้ น
จึงถือได้ว่างานทัศนศิลป์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ
เป็นผลผลิตที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยสำคัญที่จะทำงานทัศนศิลป์เป็นผลงาน
ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ต้ อ งการและยอมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภค
ต้องเป็นผลงานที่ผลิตโดยศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญใน
ทักษะการปฏิบตั   
ิ มีความรูท้ นั กับกระแสนิยมของผูบ้ ริโภค
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนัน้ การจัดการศึกษา
ทีเ่ น้นรูก้ ระบวนการปฏิบตั ทิ างทัศนศิลป์ ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์เพื่อประกอบอาชีพ
จึ ง เป็ น ภารกิ จ สำคั ญ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ควรดำเนิ น การ
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางทั ศ นศิ ล ป์ อ อกไปรั บ ใช้ สั ง คม
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ
ด้านทัศนศิลป์ เพือ่ สามารถนำไปประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อในระดับสูง ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการ
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คิดวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์โดยเน้นทางด้านจิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ทางทัศนศิลป์ได้ อีกทั้งหลักสูตรนี้สามารถอบรมบ่มเพาะ
ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจในวิชาชีพและ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันได้
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตอาสา และ
จิตสำนึก สาธารณะ มีทัศนคติเปิดกว้างยอมรับฟัง
แนวความคิดของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.3.2 มีความรูใ้ นศาสตร์ทางทัศนศิลป์ สามารถ
ค้นคว้า แก้ปญั หา และพัฒนาด้านทัศนศิลป์อย่างเป็นระบบ
เข้าใจในบริบททางสังคม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ
จรรยาบรรณในสายศิลปกรรม
  
1.3.3 มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
ในการสร้างงาน สามารถค้นคว้ารวบรวม และประเมินข้อมูล
บูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพได้
			 1.3.4 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง มีภาวะ
ผู้นำ เข้าใจบริบทหน้าที่ของตน เคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่าง
1.3.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข
หรื อ เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมสำหรั บ งานศิ ล ปกรรม
รวมไปถึงสามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน
ในการสือ่ สารทางศิลปกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการสร้างสรรค์ และนำเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.6 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางทัศนศิลป์
ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
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หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1 หลักสูตร
1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  
125   หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
			 โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที ่
สอดคล้องกับทีก่ ำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12   หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     89 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
11 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาแกนศิลปกรรมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาแกนทัศนศิลป์
6 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์ 2 หน่วยกิต
    2) กลุม่ วิชาประวัตทิ ศั นศิลป์ 4 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
55 หน่วยกิต
      2.2.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี
8 หน่วยกิต
      2.2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติ
47 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอก
   
23 หน่วยกิต
      2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
      2.3.2 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์    8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า
9         หน่วยกิต
บังคับเรียน  6  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
33-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 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		 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่นอ้ ยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ      
89  หน่วยกิต
    2.1. วิชาแกน      
11  หน่วยกิต
           2.1.1 วิชาแกน
ศิลปกรรมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
2101103 ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้
3(3-0-6)
2103104 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์
2(2-0-4)
2.1.2 วิชาแกนทัศนศิลป์ 6  หน่วยกิต
       
2.1.2.1 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์
2  หน่วยกิต
2113111 สุนทรียทางทัศนศิลป์
2(2-0-4)
2.1.2.2 กลุ่มวิชาประวัติทัศนศิลป์
  
4  หน่วยกิต
2112103 ประวัติศาสตร์ศิลป์เบื้องต้น
2(2-0-4)
2112104 ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่
และศิลปะร่วมสมัย    2(2-0-4)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
55  หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี 8  หน่วยกิต
2.2.1.1 บังคับเรียน 4  หน่วยกิต
2113118 ศิลปวิจารณ์
    2(2-0-4)
2113119 ทัศนศิลป์ท้องถิ่น
    2(2-0-4)
				
2.2.1.2  เลือกเรียน  
ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต
2113114    การประกอบธุรกิจศิลปกรรม 2(2-0-4)
2113120 ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปกรรมในภาคใต้ 2(2-0-4)
2113121   ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 2(2-0-4)
2113122 ปรัชญาศิลป์
    2(2-0-4)
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2113123  
2114124
2114125
			
     
2111240
2111241
2111242
2111243
2111244
2111349
2111451
2111553
2112245
2112247
2112350
2112452
2112554
2113248
    
2111255
2112246
2112256
2112257
2112258
2112307
2112314
2112315
2112420
2112421
2112422
2112527

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาศึกษา 3(3-0-6)
ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย
2(2-0-4)
ทฤษฎีการสร้างสรรค์        3(2-2-5)
2.2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติ 47  หน่วยกิต
2.2.2.1 บังคับเรียน 37 หน่วยกิต
วาดเส้น 1
   2(1-2-3)
วาดเส้น 2
   3(1-4-4)
ศิลปะเบื้องต้น
   2(1-2-3)
องค์ประกอบศิลป์ 1   
  3(1-4-4)
ลายไทย
  
2(1-2-3)
จิตรกรรม 1
   3(1-4-4)
ประติมากรรม 1
   3(1-4-4)
ภาพพิมพ์ 1
   3(1-4-4)
วาดเส้น 3
   3(1-4-4)
การถ่ายภาพเพื่องานทัศนศิลป์ 2(1-2-3)
จิตรกรรม 2
   3(1-4-4)
ประติมากรรม 2
   3(1-4-4)
ภาพพิมพ์ 2
   3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ 1 2(1-2-3)
2.2.2.2  เลือกเรียน  
ไม่นอ้ ยกว่า 10  หน่วยกิต
สีในงานศิลปะ
   2(1-2-3)
ศิลปะไทยประเพณี
   3(1-4-4)
องค์ประกอบศิลป์ 2
   3(1-4-4)
กายวิภาคมนุษย์เพือ่ งานทัศนศิลป์ 3(1-4-4)
ทัศนียภาพเพื่องานทัศนศิลป์    3(1-4-4)
จิตรกรรมสีน้ำ
    3(1-4-4)
จิตรกรรมหุ่นนิ่ง
   3(1-4-4)
จิตรกรรมไทย 1
   3(1-4-4)
ประติมากรรมดินเผา
   3(1-4-4)
ประติมากรรมการปั้น-การหล่อ 3(1-4-4)
ประติมากรรมไม้
   3(1-4-4)
ภาพพิมพ์แกะไม้
   3(1-4-4)
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2112528 ภาพพิมพ์สกรีน
   3(1-4-4)
2113259 คอมพิวเตอร์เพือ่ งานทัศนศิลป์ 2 2(1-2-3)
2113260 วัสดุและเทคนิคในงานทัศนศิลป์ 3(1-4-4)
2113261 ศิลปะแบบจัดวาง
   3(1-4-4)
2113262 กายวิภาคสัตว์เพื่องานทัศนศิลป์ 3(1-4-4)
2113263 ศิลปะอิสลาม
   3(1-4-4)
2113264 ศิลปะวีดีทัศน์
    3(1-4-4)
2113316 จิตรกรรมทิวทัศน์
      3(1-4-4)
2113317 จิตรกรรมภาพคน
      3(1-4-4)
2113318 จิตรกรรมไทย 2
   3(1-4-4)
2113319 จิตรกรรมบาติก
   3(1-4-4)
2113423 ประติมากรรมเหล็ก
   3(1-4-4)
2113424 ประติมากรรมหิน
   3(1-4-4)
2113425 ประติมากรรมตกแต่ง
   3(1-4-4)
2113426    ประติมากรรมไทย    3(1-4-4)
2113529 ภาพพิมพ์กัดกรดโลหะ
  3(1-4-4)
2113530 ภาพพิมพ์โดยกระบวนการถ่ายภาพ 3(1-4-4)
2113531 ภาพพิมพ์เทคนิคผสม
   3(1-4-4)
2113532 วิวัฒนาการศิลปะภาพพิมพ์
2(2-0-4)
2113533 ภาพพิมพ์พื้นราบ  
      3(1-4-4)
2114265 วาดเส้นสร้างสรรค์
   3(1-4-4)
2114266 ศิลปะสื่อผสม
   3(1-4-4)
2114267 งานทัศนศิลป์ในสิ่งแวดล้อม   2(1-2-3)
2114268 ศิลปะกับเงื่อนไขเวลา
   3(1-4-4)
2114534 ภาพพิมพ์ทดลองแบบใหม่
3(1-4-4)
2.3 วิชาเอก
23  หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ 15  หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม
2.3.1.1 กลุ่มวิชาจิตรกรรม 		
2112369 จิตรกรรม 3
3(1-4-4)
2113370 จิตรกรรม 4
4(1-6-5)
2113371 จิตรกรรม 5
4(1-6-5)
2114372 โครงงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 4(1-6-5)

		 		
2112473
2113474
2113475
2114476
		 		
2112577
2113578
2113579
2114580
				
2114981
2114982

2.3.1.2 กลุ่มวิชาประติมากรรม
ประติมากรรม 3
3(1-4-4)
ประติมากรรม 4
4(1-6-5)
ประติมากรรม 5
4(1-6-5)
โครงงานประติมากรรมสร้างสรรค์ 4(1-6-5)
2.3.1.3 กลุ่มวิชาภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์ 3
3(1-4-4)
ภาพพิมพ์ 4
4(1-6-5)
ภาพพิมพ์ 5
4(1-6-5)
โครงงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 4(1-6-5)
2.3.2 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์   8 หน่วยกิต
สัมมนาทัศนศิลป์
2(2-0-4)
ศิลปนิพนธ์
6(1-10-7)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาโดยไม่ ซ้ ำ กั บ รายวิ ช าที่ เ ลื อ กเรี ย นมาแล้ ว
และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาหลักสูตร
บัณฑิตนาฏศิลป์และการแสดงเป็นคนดี มีความรู้
มีศักยภาพด้านทักษะและสร้างสรรค์ศิลป์
     2. ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ
ด้านนาฏศิลป์และการแสดงในแขนงต่างๆ อันได้แก่
นาฏศิลป์ไทย การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ นาฏศิลป์สากล
การละครและงานแสดง เพือ่ สามารถนำไปประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อในระดับสูง  ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางด้านศิลปะการแสดง
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงได้   อีกทั้ง
หลั ก สู ต รนี้ ส ามารถอบรมบ่ ม เพาะจรรยาบรรณของ
ความเป็นศิลปินเพื่อนำไปสู่ความเป็นศิลปินที่มีคุณภาพ
ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  อันนำ
ไปสู่เกียรติยศแห่งวิชาชีพของศิลปินในด้านนาฏศิลป์
การแสดง
3. วัตถุประสงค์หลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมใน
อาชีพของตน
3.2 เพือ่ ผลิตบัณฑิตมีความรูแ้ ละทักษะ สามารถ
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และสากล
สู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง
3.3 เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพใน
หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และสร้าง
อาชีพอิสระด้วยตนเองได้

252

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศ หรือ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  หมวดที่ 2 การรับ
เข้าศึกษา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1. หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  129  หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า  
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า            
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน    
9 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต
      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์       
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน     
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
     บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 10   หน่วยกิต
      2.1.1 วิชาแกนศิลปกรรมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
      2.1.2 วิชาแกนศิลปะการแสดง 5 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน  
75 หน่วยกิต
    
2.2.1 วิชาบังคับ             63 หน่วยกิต
       2.2.2 วิชาเลือก เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   
8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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    ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306    ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน             10 หน่วยกิต
      2.1.1 วิชาแกน
ศิลปกรรมศาสตร์    5   หน่วยกิต
2101103 ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้
3(3-0-6)
2103104 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์
2(2-0-4)
2.1.2 วิชาแกน
ศิลปะการแสดง      5 หน่วยกิต
2171612 นาฏศิลป์และการแสดงปริทัศน์   3(3-0-6)
2172614 สุนทรียศาสตร์   
2(2-0-4)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
75 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
63 หน่วยกิต
2171134 รำพื้นฐาน  
3(2-2-5)
2171135 รำแม่บท
3(2-2-5)
2171215 การรำแม่ท่าโนรา
3(2-2-5)
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2171232
2171330
2171429
2171611

ระบำนาฏยรังสรรค์ 1     3(2-2-5)
บัลเล่ต์ 1     
3(2-2-5)  
การแสดง 1        3(2-2-5)
ธุรกิจ กฎหมายและจรรยาบรรณ
ศิลปิน
2(2-0-4)
2171613 การออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย
สำหรับนาฏศิลป์และการแสดง 3(2-2-5)
2172136 ระบำมาตรฐาน        3(2-2-5)
2172607 นาฏยประดิษฐ์     
3(2-2-5)
2172615 การออกแบบฉากและแสงสำหรับ
นาฏศิลป์และการแสดงเบื้องต้น 3(2-2-5)
2172616 การเขียนบทและการกำกับงานด้าน
นาฏศิลป์และการแสดง
3(2-2-5)
2172617 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์และการแสดง          3(2-2-5)
2172618 ภาษาอังกฤษเพื่อนาฏศิลป์
และการแสดง
2(2-0-4)
2173436 การวิเคราะห์และวิจารณ์การแสดง 2(2-0-4)
2173532 สารนิพนธ์  
3(3-0-6
2173533 สัมมนาทางนาฏศิลป์   
3(2-2-5)
2173605 อาศรมศึกษา  
3(2-2-5)
2173606 การแสดงประเภทแสง สี เสียง 3(2-2-5)
2174151 การสอนนาฏศิลป์สำหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน                
3(2-2-5)
2174608 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
และการแสดง      
3(2-2-5)
2174619 การออกแบบและการจัดการนาฏศิลป์
เพื่อการประกอบอาชีพ
3(2-2-5)
     
2.2.2 วิชาเลือก เลือกเรียนจากกลุม่ ต่อไปนี้
เพียง 1 กลุ่ม  ไม่น้อยกว่า
12  หน่วยกิต
กลุ่ม 1 กลุ่มนาฏศิลป์ไทย
2172137 ประวัตินาฏศิลป์ไทย
และนาฏยเทวกำเนิด   
3(3-0-6)
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2172138 ระบำเบ็ดเตล็ด        3(2-2-5)  
2172139 การแต่งกายละครไทย
3(2-2-5)
2173129 โขน
3(2-2-5)
2173140 วรรณกรรมการละครไทย
3(3-0-6)
2173141 การละเล่นของหลวง
3(2-2-5)
2173142   พิธกี รรมและความเชือ่ ของนาฏศิลป์ 3(3-0-6)
2173143 รำเดี่ยว  
3(2-2-5)
2173144 รำการใช้อาวุธ  
3(2-2-5)
2173145 รำคู่     
3(2-2-5)
2173146 รำหน้าพาทย์     
3(2-2-5)
กลุ่ม 2 กลุ่มการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
2172233 โนราศึกษา          3(3-0-6)
2172234 ดนตรีโนรา    
3(2-2-5)
2172235   ประดิษฐ์เครื่องแต่งกายโนรา   3(2-2-5)
2172236 โนราทำบท       3(2-2-5)
2172237 รองเง็ง  
3(2-2-5)
2172238 การแต่งกายพื้นเมือง
3(2-2-5)
2172239 นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค
3(2-2-5)
2172240 ระบำนาฏยรังสรรค์ 2
3(2-2-5)
2172241 การแต่งหน้าและการพัฒนา
บุคลิกภาพ
3(2-2-5)
2173227 โนรารำเฉพาะอย่าง     
3(2-2-5)
2173242 การรำเพลงทับเพลงโทน
3(2-2-5)
2173243 การออกแบบท่ารำโนรา  
3(2-2-5)
2173244 โรงครู         
3(3-0-6)
2173245 ระบำนาฏยรังสรรค์ 3  
3(2-2-5)
2173246 ระบำนาฏยรังสรรค์ 4   
3(2-2-5)
2173247   วรรณกรรมท้องถิ่น   
3(3-0-6)
2173248   นาฏศิลป์พื้นบ้านอาเซียน    3(2-2-5)
2173249 การแสดงและเพลงพืน้ บ้านภาคใต้  3(2-2-5)
2173250 การแสดงชนเผ่าภาคใต้        3(2-2-5)
2174229 โนราตัวอ่อน     3(2-2-5)
2174231 ละครโนรา
3(2-2-5)
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กลุ่ม 3 กลุ่มนาฏศิลป์สากล
2172331 บัลเล่ต์ 2                        
2172332 โมเดิร์นดานซ์ 1  
2172333   นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1  
2172334   นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2   
2172335 แจ๊สดานซ์ 1
2172336   ศิลปะการเต้น 1  
2173337 บัลเล่ต์ 3                         
2173338 โมเดิร์นดานซ์ 2  
2173339   แจ๊สดานซ์ 2
2173340   ศิลปะการเต้น 2       
2173341 โซโลดานซ์                   
2173342 ประวัตินาฏศิลป์ตะวันตก
2173343   ลีลานานาชาติ  
2174344 กายวิภาคและการเคลื่อนไหว
สำหรับการแสดง  
2174345 การเต้นเพื่อสุขภาพ  
กลุ่ม 4 กลุ่มการละครและงานแสดง
2172430   การแสดง 2
2172431 ประวัติและพัฒนาการศิลปะ
การละคร        
2172432   การกำกับการแสดง 1  
2172433 การวิเคราะห์วรรณกรรมการ
ละครสากล     
2172434   การเขียนบทละคร 1
2172435   การออกแบบสำหรับละคร 1
2173437   การกำกับการแสดง 2  
2173438   การเขียนบทละคร 2
2173439   การออกแบบสำหรับละคร 2
2173440 การเขียนบทสำหรับภาพยนตร์
ละครโทรทัศน์และธุรกิจบันเทิง
2173441   ละครสร้างสรรค์
2173442   ละครเพื่อการพัฒนา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)  
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2173443 ละครเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
2173444 จิตวิทยาการสอนนาฏศิลป์
และการแสดง
3(3-0-6)
2173445 ละครและการแสดงสำหรับเด็ก 3(2-2-5)
2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   8  หน่วยกิต      
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่ม  1  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2174703 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นาฏศิลป์และการแสดง    2(1-2-3)
2174704 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์
และการแสดง     
6(540)
กลุ่ม  2  กลุ่มสหกิจศึกษา
7003603 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ด้านนาฏศิลป์และการแสดง        2(1-2-3)
7004603 สหกิจศึกษาด้านนาฏศิลป์
และการแสดง         6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยไม่ซำ้ กับรายวิชาทีเ่ คยเรียน
มาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร
หมายเหตุ
1) หากนักศึกษาไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักสหกิจศึกษา
ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) กรณีนกั ศึกษาผ่านการเรียนในรายวิชา 7003603
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาแล้ว แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ หรือเหตุผลใดก็ตาม ให้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 2174704 การฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นาฏศิ ล ป์ แ ละการแสดง
โดยไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชา 2174703 การเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการแสดง
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการดุรยิ ศิลป์ รักษ์วฒั นธรรม
ท้องถิ่น เทคโนโลยีศิลป์สู่สากล
2 ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติด้านดนตรีสากลอย่างเต็มศักยภาพ
ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ มีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี เพือ่ ค้นคว้า
พัฒนางานสร้างสรรค์ การถ่ายทอด และเผยแพร่ผลงาน
เชิงวิชาการ รวมถึงบูรณาการองค์ความรู้ทางดนตรีสากล
กั บ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
ประเทศชาติในหลากหลายมิติ
3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ
ทางดนตรีตะวันตก สามารถประกอบอาชีพทางดนตรี
อย่างมีคุณภาพ
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ และ
บูรณาการองค์ความรู้ทางดนตรีสากล พัฒนางาน
สร้างสรรค์ ถ่ายทอด และเผยแพร่ผลงานในเชิงวิชาการ
3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางาน
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2 มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ครบถ้ ว นตามประกาศหรื อ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
3 มี ค วามสามารถในการขั บ ร้ อ งหรื อ ปฏิ บั ติ
เครือ่ งดนตรีตะวันตก โดยต้องสอบผ่านการสอบคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ 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
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
      บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
   
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   92 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
14 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
39 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชา
ความคิดสร้างสรรค์
37 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี 2 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอก
39 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ  
28 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์
3 หน่วยกิต
2.3.3 กลุม่ วิชาปฏิบตั กิ ารและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป  ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน  9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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		 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
14 หน่วยกิต
2161105 ดนตรีท้องถิ่นภาคใต้
2(2-0-4)
2162101 ประวัติดนตรีตะวันตก
2(2-0-4)
2162102 ดนตรีในศตวรรษที่ 18
2(2-0-4)
2163101 ศิลปะการอำนวยเพลงเบื้องต้น 2(1-2-3)
2163102 หลักการวิจัยทางดนตรี
2(2-0-4)
2163103 ดนตรีในศตวรรษที่ 19
2(2-0-4)
2163104 ดนตรีในศตวรรษที่ 20
2(2-0-4)
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2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์   
ไม่น้อยกว่า  
37 หน่วยกิต
บังคับเรียน  16 หน่วยกิต
2161201 การฝึกโสตและการอ่านโน้ต 1 2(2-0-4)
2161202 การฝึกโสตและการอ่านโน้ต 2 2(2-0-4)
2161211 การขับร้องประสานเสียง 1
2(1-2-3)
2161212 การขับร้องประสานเสียง 2
2(1-2-3)
*2161213 พื้นฐานคีย์บอร์ด 1
2(1-2-3)
*2161214 พื้นฐานคีย์บอร์ด 2
2(1-2-3)
**2161215 ทักษะคีย์บอร์ด 1
2(1-2-3)
**2161216 ทักษะคีย์บอร์ด 2
2(1-2-3)
2162203 การฝึกโสตและการอ่านโน้ต 3 2(2-0-4)
2162204 การฝึกโสตและการอ่านโน้ต 4   2(2-0-4)
หมายเหตุ * บังคับเรียนทุกกลุ่มเครื่องดนตรี ยกเว้น
กลุ่มเครื่องดนตรีเปียโน
    
** บังคับเรียนเฉพาะกลุ่มเครื่องดนตรี
เปียโนเท่านั้น
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นจากกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง เพี ย งกลุ่ ม เดี ย ว
ต่อไปนี้
1) กลุ่มเครื่องสายเสียงสูง (High Pitch String)
2161221 เครื่องสายเสียงสูง 1
3(2-2-5)
2161222 เครื่องสายเสียงสูง 2
3(2-2-5)
2162221 เครื่องสายเสียงสูง 3
3(2-2-5)
2162222 เครื่องสายเสียงสูง 4
3(2-2-5)
2163221 เครื่องสายเสียงสูง 5
3(2-2-5)
2163222 เครื่องสายเสียงสูง 6
3(2-2-5)
2164221 เครื่องสายเสียงสูง 7
3(2-2-5)
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2) กลุ่มเครื่องสายเสียงต่ำ (Low Pitch String)
2161223 เครื่องสายเสียงต่ำ 1
3(2-2-5)
2161224 เครื่องสายเสียงต่ำ 2
3(2-2-5)
2162223 เครื่องสายเสียงต่ำ 3
3(2-2-5)
2162224 เครื่องสายเสียงต่ำ 4
3(2-2-5)
2163223 เครื่องสายเสียงต่ำ 5
3(2-2-5)
2163224 เครื่องสายเสียงต่ำ 6
3(2-2-5)
2164223 เครื่องสายเสียงต่ำ 7
3(2-2-5)
3) กลุม่ เครือ่ งลมทองเหลืองเสียงสูง (High Pitch Brass)
2161225 เครื่องลมทองเหลืองเสียงสูง 1 3(2-2-5)
2161226 เครื่องลมทองเหลืองเสียงสูง 2 3(2-2-5)
2162225 เครื่องลมทองเหลืองเสียงสูง 3 3(2-2-5)
2162226 เครื่องลมทองเหลืองเสียงสูง 4 3(2-2-5)
2163225 เครื่องลมทองเหลืองเสียงสูง 5 3(2-2-5)
2163226 เครื่องลมทองเหลืองเสียงสูง 6 3(2-2-5)
2164225 เครื่องลมทองเหลืองเสียงสูง 7 3(2-2-5)
4) กลุม่ เครือ่ งลมทองเหลืองเสียงต่ำ (Low Pitch Brass)
2161227 เครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ 1 3(2-2-5)
2161228 เครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ 2 3(2-2-5)
2162227 เครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ 3 3(2-2-5)
2162228 เครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ 4 3(2-2-5)
2163227 เครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ 5 3(2-2-5)
2163228 เครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ 6 3(2-2-5)
2164447 เครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ 7 3(2-2-5)
5) กลุ่มเครื่องลมไม้ (Woodwinds)
2161229 เครื่องลมไม้ 1
3(2-2-5)
2161230 เครื่องลมไม้ 2
3(2-2-5)
2162229 เครื่องลมไม้ 3
3(2-2-5)
2162230 เครื่องลมไม้ 4
3(2-2-5)
2163229 เครื่องลมไม้ 5
3(2-2-5)
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2163230 เครื่องลมไม้ 6
3(2-2-5)
2164229 เครื่องลมไม้ 7
3(2-2-5)
6) กลุ่มเปียโนคลาสสิก (Classical Piano)
2161231    เปียโนคลาสสิก 1
3(2-2-5)
2161232    เปียโนคลาสสิก 2
3(2-2-5)
2162231   เปียโนคลาสสิก 3
3(2-2-5)
2162232   เปียโนคลาสสิก 4
3(2-2-5)
2163231   เปียโนคลาสสิก 5
3(2-2-5)
2163232   เปียโนคลาสสิก 6
3(2-2-5)
2164231   เปียโนคลาสสิก 7
3(2-2-5)
7) กลุ่มเครื่องกระทบ (Percussions)
2161233 เครื่องกระทบ 1
3(2-2-5)
2161234 เครื่องกระทบ 2
3(2-2-5)
2162233 เครื่องกระทบ 3
3(2-2-5)
2162234 เครื่องกระทบ 4
3(2-2-5)
2163233 เครื่องกระทบ 5
3(2-2-5)
2163234 เครื่องกระทบ 6
3(2-2-5)
2164233 เครื่องกระทบ 7
3(2-2-5)
8) กลุ่มขับร้องคลาสสิก (Classical Voice)
2161235 ขับร้องคลาสสิก 1
3(2-2-5)
2161236 ขับร้องคลาสสิก 2
3(2-2-5)
2162235 ขับร้องคลาสสิก 3
3(2-2-5)
2162236 ขับร้องคลาสสิก 4
3(2-2-5)
2163235 ขับร้องคลาสสิก 5
3(2-2-5)
2163236 ขับร้องคลาสสิก 6
3(2-2-5)
2164235 ขับร้องคลาสสิก 7
3(2-2-5)
9) กลุ่มกีตาร์แจ๊ส (Jazz Guitar)   
2161237 กีตาร์แจ๊ส 1
3(2-2-5)
2161238 กีตาร์แจ๊ส 2
3(2-2-5)
2162237 กีตาร์แจ๊ส 3
3(2-2-5)

2162238 กีตาร์แจ๊ส 4
2163237 กีตาร์แจ๊ส 5
2163238 กีตาร์แจ๊ส 6
2164237 กีตาร์แจ๊ส 7
10) กลุ่มเบสแจ๊ส (Jazz Bass)
2161239 เบสแจ๊ส 1
2161240 เบสแจ๊ส 2
2162239 เบสแจ๊ส 3
2162240 เบสแจ๊ส 4
2163239 เบสแจ๊ส 5
2163240 เบสแจ๊ส 6
2164239 เบสแจ๊ส 7
11) กลุ่มเปียโนแจ๊ส (Jazz Piano)
2161241 เปียโนแจ๊ส 1             
2161242 เปียโนแจ๊ส 2       
2162241 เปียโนแจ๊ส 3    
2162242 เปียโนแจ๊ส 4     
2163241 เปียโนแจ๊ส 5   
2163242 เปียโนแจ๊ส 6    
2164241 เปียโนแจ๊ส 7  
12) กลุ่มขับร้องแจ๊ส (Vocal Jazz)
2161243 ขับร้องแจ๊ส 1     
2161244 ขับร้องแจ๊ส 2         
2162243 ขับร้องแจ๊ส 3       
2162244 ขับร้องแจ๊ส 4   
2163243 ขับร้องแจ๊ส 5     
2163244 ขับร้องแจ๊ส 6
2164243 ขับร้องแจ๊ส 7      
13) กลุ่มกลองชุด (Drum Set)
2161245 กลองชุด 1          
2161246 กลองชุด 2      

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2162245 กลองชุด 3       
3(2-2-5)
2162246 กลองชุด 4        
3(2-2-5)
2163245 กลองชุด 5      
3(2-2-5)
2163246 กลองชุด 6    
3(2-2-5)
2164245 กลองชุด 7    
3(2-2-5)
14) กลุ่มเครื่องลมทองเหลืองแจ๊ส (Jazz Brass)
2161249 เครื่องลมทองเหลืองแจ๊ส 1
3(2-2-5)
2161250 เครื่องลมทองเหลืองแจ๊ส 2
3(2-2-5)
2162249 เครื่องลมทองเหลืองแจ๊ส 3
3(2-2-5)
2162250 เครื่องลมทองเหลืองแจ๊ส 4
3(2-2-5)
2163249 เครื่องลมทองเหลืองแจ๊ส 5
3(2-2-5)
2163250 เครื่องลมทองเหลืองแจ๊ส 6
3(2-2-5)
2164249 เครื่องลมทองเหลืองแจ๊ส 7
3(2-2-5)
15) กลุ่มเครื่องลมไม้แจ๊ส (Jazz Woodwinds)
2161251 เครื่องลมไม้แจ๊ส 1
3(2-2-5)
2161252 เครื่องลมไม้แจ๊ส 2
3(2-2-5)
2162251 เครื่องลมไม้แจ๊ส 3
3(2-2-5)
2162252 เครื่องลมไม้แจ๊ส 4
3(2-2-5)
2163251 เครื่องลมไม้แจ๊ส 5
3(2-2-5)
2163252 เครื่องลมไม้แจ๊ส 6
3(2-2-5)
2164251 เครื่องลมไม้แจ๊ส 7
3(2-2-5)
2.2.2 กลุม่ วิชาเทคโนโลยีดนตรี 2 หน่วยกิต
บังคับเรียน
2162301 การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)
2.3 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   
39 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ
28 หน่วยกิต
ให้เรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
เพียงกลุ่มเดียว
20 หน่วยกิต
1) กลุ่มดนตรีคลาสสิก
2161401 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3-0-6)
2161402 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
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2162403 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
3(3-0-6)
2162404 ทฤษฎีดนตรีสากล 4
3(3-0-6)
2162431 การรวมวงใหญ่ 1
2(0-4-2)
2162432   การรวมวงใหญ่ 2
2(0-4-2)
2163433 การรวมวงใหญ่ 3
2(0-4-2)
2163434   การรวมวงใหญ่ 4
2(0-4-2)
2) กลุ่มดนตรีแจ๊ส
2161411 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1
3(3-0-6)
2161412 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 2   
3(3-0-6)
2162413 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 3             3(3-0-6)
2162414 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 4   
3(3-0-6)
2162441 การรวมวงใหญ่แจ๊ส 1
2(0-4-2)
2162442 การรวมวงใหญ่แจ๊ส 2
2(0-4-2)
2163443 การรวมวงใหญ่แจ๊ส 3
2(0-4-2)
2163444 การรวมวงใหญ่แจ๊ส 4
2(0-4-2)
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
2162451 รวมวงเล็กเครื่องสาย 1
2(0-4-2)
2162452 รวมวงเล็กเครื่องสาย 2
2(0-4-2)
2162453 รวมวงเล็กเครื่องลมทองเหลือง 1 2(0-4-2)
2162454 รวมวงเล็กเครื่องลมทองเหลือง 2 2(0-4-2)
2162455 รวมวงเล็กเครื่องลมไม้ 1
2(0-4-2)
2162456 รวมวงเล็กเครื่องลมไม้ 2
2(0-4-2)
2162457 รวมวงเล็กเครื่องกระทบ 1
2(0-4-2)
2162458 รวมวงเล็กเครื่องกระทบ  2
2(0-4-2)
2162459   การรวมวงเล็กแจ๊ส 1
2(0-4-2)
2162460 การรวมวงเล็กแจ๊ส 2
2(0-4-2)
2162461 การบรรเลงเปียโนประกอบ 1 2(1-2-3)
2162462 การบรรเลงเปียโนประกอบ 2 2(1-2-3)
2163401 ภาษาอังกฤษเพื่องานดนตรี        2(2-0-4)
2163402 ดนตรีโลกเบื้องต้น   
2(2-0-4)
2163403 ดนตรีชาติพันธุ์เบื้องต้น     2(2-0-4)
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2163404
2163405
2163406
2163407
2163408
2163409
2163411
2163413
2163414
2163415
2163417
2163419
2163421
2163451
2163452
2163453
2163454
2163455
2163456
2163457
2163458
2163459
2163460
2163461
2163462

การสอนทักษะดนตรี      
2(2-0-4)
วรรณกรรมดนตรีตะวันตก   2(2-0-4)
บทประพันธ์ดนตรีแจ๊ส
2(2-0-4)
การบริหารจัดการธุรกิจดนตรี
และบันเทิง
2(2-0-4)
ดนตรีและเครือข่ายโลก
2(1-2-3)
ดนตรีประกอบภาพยนตร์     2(1-2-3)
การแต่งเพลงเบื้องต้น
2(1-2-3)
การเรียบเรียงสำหรับ
วงออร์เคสตรา 1               2(1-2-3)
การเรียบเรียงสำหรับ
วงออร์เคสตรา 2     
2(1-2-3)
การรวมวงใหญ่ 5
2(0-4-2)
การรวมวงใหญ่แจ๊ส 5           2(0-4-2)
การเรียบเรียงเสียงประสาน
และการประพันธ์ดนตรีแจ๊ส 1   2(2-0-4)
คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส
2(2-0-4)
รวมวงเล็กเครื่องสาย 3
2(0-4-2)
รวมวงเล็กเครื่องสาย 4
2(0-4-2)
รวมวงเล็กเครือ่ งลมทองเหลือง 3 2(0-4-2)
รวมวงเล็กเครือ่ งลมทองเหลือง 4 2(0-4-2)
รวมวงเล็กเครื่องลมไม้ 3
2(0-4-2)
รวมวงเล็กเครื่องลมไม้ 4
2(0-4-2)
รวมวงเล็กเครื่องกระทบ 3
2(0-4-2)
รวมวงเล็กเครื่องกระทบ 4
2(0-4-2)
การรวมวงเล็กแจ๊ส 3
2(0-4-2)
การรวมวงเล็กแจ๊ส 4
2(0-4-2)
กลวิธีทักษะการสอนเปียโน
เบื้องต้น  
2(1-2-3)
การแสดงบนเวทีสำหรับนักดนตรี 2(1-2-3)

2163463
2163464
2164409
2164410
2164416
2164418
2164420

ดนตรีกับชุมชน
2(0-4-2)
ลาตินเพอร์คัสชั่น
2(1-2-3)
หลักการอำนวยเพลงขั้นนำ
2(1-2-3)
สัมมนาทางดนตรี
2(2-0-4)
การรวมวงใหญ่ 6                 2(0-4-2)
การรวมวงใหญ่แจ๊ส 6  
2(0-4-2)
การเรียบเรียงเสียงประสาน
และการประพันธ์ดนตรีแจ๊ส 2   2(2-0-4)
2164411 ดนตรีดิจิทัล
2(1-2-3)
2164412 ทักษะการบริหารจัดการแสดง 2(1-2-3)
2164413 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ดนตรี 2(1-2-3)
2.3.2 กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2164501 โครงงานสร้างสรรค์ทาง
ดุริยางคศิลป์
3(0-6-3)
2.3.3 กลุม่ วิชาปฏิบตั กิ ารและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   8 หน่วยกิต
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้
กลุ่ม1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2164601 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
2(1-2-3)
2164602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
6(540)
กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา
7003601 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
2(1-2-3)
7004601 สหกิจศึกษาดุรยิ างคศิลป์ตะวันตก 6(640)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนทีไ่ ม่นบั หน่วยกิต
รวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร และ/หรือ
รายวิชาที่เป็นการแลกเปลี่ยนกับสถาบันนานาชาติ
หมายเหตุ
1) หากนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักการ
สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากลุ่มฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2) กรณีทน่ี กั ศึกษาผ่านการเรียนในรายวิชา 7003601
การเตรี ย มความพร้ อ มสหกิ จ ศึ ก ษาดุ ริ ย างคศิ ล ป์
ตะวันตกแล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบตั สิ หกิจศึกษาได้ ในกรณี
ที่ได้รับการปฏิเสธจากสถานประกอบการไม่สามารถ
หาสถานประกอบการได้ หรือเหตุผลใดก็ตามให้นกั ศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2164602 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพดุริยางคศิลป์ตะวันตกได้โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนรายวิชา 2164601 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดุริยางคศิลป์ตะวันตก
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

ศิลปศาสตรบัณฑิต		
ศิลปศาสตรบัณฑิต		
ศิลปศาสตรบัณฑิต		
ศิลปศาสตรบัณฑิต		
ศิลปศาสตรบัณฑิต		
		
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต		

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสวัสดิการสังคม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจบริการ
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
รอบรูภ้ าษาไทยภูมใิ จภาษาประจำชาติมคี วามสามารถ
ในการสื่อสาร
2. ความสำคัญของหลักสูตร
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย มีความสำคัญต่อสังคมด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ซึง่ เป็นภาษาประจำชาติ
ในการสื่อสารความรู้ ความรู้สึกนึกคิดและเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในด้านการถ่ายทอดความรู้ ความรูส้ กึ นึกคิด
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาและวรรณกรรมไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรม
ของชาติ
3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะทางภาษาไทย
สามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
อาชี พ อิ ส ระที่ ต้ อ งอาศั ย ภาษาเป็ น สื่ อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานทางภาษาและ
วรรณกรรมไทยสำหรับการศึกษาวิชาการขั้นสูงต่อไป
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2. มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ครบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1 หลักสูตร
1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 125  หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
			 โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาทีส่ อดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ  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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
89 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา
   81 หน่วยกิต
บังคับเรียน
    42 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการหรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ      
8 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   
9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน  
3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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
GEH0407
GEH0408
GEH0409
1.3

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน  
3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า     
89 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา
81 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
42 หน่วยกิต
1541101 ลักษณะและพลวัตของภาษาไทย 3(3-0-6)
1541102 การอ่านและการเขียนคำไทย 3(2-2-5)
1541201 ภาษากับความคิด
3(2-2-5)
1541202 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1541301 อัตลักษณ์และพลวัต
ของวรรณกรรมไทย   
3(3-0-6)      
1542103 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
1542204 ศิลปะการพูดและการฟัง      3(2-2-5)  
1542302 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)                                                                                                                                         
1542401 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
1542402 คติชนวิทยา  
3(2-2-5)
1543305 วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)                                                                                                                                         
1543306 วรรณกรรมวิจารณ์   
3(2-2-5)                           
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1543501 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาวรรณคดี
และวัฒนธรรมไทย
3(2-2-5)     
1544502 การสัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
เลือกเรียน เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  
ไม่น้อยกว่า      
39  หน่วยกิต
1541203 การอ่านเพือ่ พัฒนาชีวติ และสังคม  3(3-0-6)
1542104 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
3(3-0-6)
1542105 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
1542106 ภาษาไทยถิ่น
3(2-2-5)
1542107 พัฒนาการแบบเรียนภาษา
และวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
1542205 การอ่านตีความ
3(2-2-5)
1542206 การเขียนสร้างสรรค์  
3(2-2-5)
1542303 การศึกษาวรรณคดีไทย   
3(3-0-6)
1542304 การอ่านตีบท       
3(2-2-5)
1542403 ถ้อยคำและสำนวนไทย
3(3-0-6)
1542404 วรรณคดีคำสอน
3(3-0-6)   
1543108 วิวัฒนาการอักษร
และอักขรวิธีไทย  
3(3-0-6)
1543109 ภาษาศาสตร์สังคม
3(2-2-5)
1543207 การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณา
และประชาสัมพันธ์  
3(2-2-5)
1543208 การเขียนข่าวและบทความ
3(2-2-5)     
1543209 งานบรรณาธิการ
3(2-2-5)
1543210 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)
1543307 กวีนิพนธ์ไทย  
3(2-2-5)
1543308 วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้    3(2-2-5)                                                                   
1543405 วรรณกรรมสังคมและการเมือง 3(3-0-6)
1543406 วรรณคดีการแสดง  
3(3-0-6)             
1544110 หลักการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
1544211 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
1544212 การสัมภาษณ์
3(2-2-5)
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1544213 ภาษาไทยสำหรับงานเลขานุการ 3(2-2-5)
1544214 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(2-2-5)
1544215 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
1544216 การพูดทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
1544309 วรรณคดีนิราศ   
3(3-0-6)
1544310 วรรณคดีศาสนา
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการหรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ       
8 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มปฏิบัติการ
1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาไทย
2(1-2-3)
1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาไทย
6(540)
กลุ่มที่ 2สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน มาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เชี่ยวชาญทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐาน
สู่วิชาการและอาชีพที่หลากหลาย แสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2. ความสำคัญของหลักสูตร
2.1 พัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลสื่อสารกับผู้ใช้
ภาษาจากนานาประเทศทั่วโลก
2.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน การดำเนินชีวติ ประจำวัน  
และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
2.3 สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
มีลักษณะดังนี้
3.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง
4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  
3.2 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญภาษา และมี
ทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
3.3 มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ  
เทคนิควิชาชีพและการจัดการผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพื่อไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ล่าม   มัคคุเทศก์  ผู้แปลเอกสาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
และอาชีพอื่น ๆ

		 3.4 มีทักษะในการแสวงหาความรู้และประยุกต์
ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
3.5 มีวจิ ารณญาณในการรับรูส้ าระข้อมูล รูจ้ กั แก้ไข
ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าและมีเกรดเฉลีย่ กลุม่ ทักษะทางภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีคณุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรว
งศึกษาธิการ  ดังนี้
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน    
9 หน่วยกิต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า         
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน      
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
92 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
บังคับเรียน
     57 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า          8 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า 92 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
- บังคับเรียน 57 หน่วยกิต จากกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่ม Listening and Speaking Skills
1551117 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
1551118 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
ในสถานประกอบการ
3(2-2-5)
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1552114 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ 3(2-2-5)
กลุ่ม Reading Skills
1551119 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1552115 การอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อการตีความ
3(3-0-6)
1553115 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
กลุ่ม Writing Skills
1552116 การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ 3(2-2-5)
1552117 การเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1553116 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
กลุ่ม Grammar and Structure
1551120 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
1552118 โครงสร้างภาษาอังกฤษเพือ่ การใช้ 3(3-0-6)
กลุ่ม Linguistics, Literature and Translation
1531102 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1531103 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
1553201 การแปลอังกฤษเป็นไทย
3(2-2-5)
1553202 การแปลไทยเป็นอังกฤษ
3(2-2-5)
1552305 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
กลุ่ม English for Specific Purposes
1553615 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเทีย่ ว 3(3-0-6)
1553616 ภาษาอังกฤษสำหรับ
งานประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
1553901 ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-2-3)
1554907 สัมมนาทางภาษาอังกฤษ
1(0-2-1)
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต จากกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่ม Listening and Speaking Skills
1552119 การเรียนภาษาอังกฤษ
ผ่านสาระบันเทิง
3(2-2-5)
1552120 การฟังเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1553117 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)

1554103 การอภิปรายและโต้วาที
ภาษาอังกฤษ   
3(2-2-5)
1554104 การพูดเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
กลุ่ม Reading Skills  
1553118 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์
3(3-0-6)
1553119 การอ่านเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
กลุ่ม Writing Skills
1553120 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1553121 การเขียนเพื่อสรุปความ
ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1553122 การเขียนเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
กลุ่ม Linguistics, Literature and Translation  
1533102 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1553203 การแปลข่าว
3(2-2-5)
1554207 การแปลงานวิชาการ
3(2-2-5)
1554208 การแปลแบบล่ามต่อเนื่อง   3(2-2-5)
1553311 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1554306 วรรณกรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
1554307 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
กลุ่ม English for Specific Purposes
1552601 ภาษาอังกฤษเพือ่ บริบททางธุรกิจ 3(3-0-6)
1552602 ภาษาอังกฤษในสื่อ
3(3-0-6)
1552603 ความเป็นไทยในสังคมนานาชาติ 3(3-0-6)
1553617 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจ
ขั้นสูง
3(3-0-6)
1553618 ภาษาอังกฤษสำหรับ
ธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
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1553619 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศ
ที่พูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
1554601 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6)
1554602 ภาษาอังกฤษสำหรับวิเทศสัมพันธ์ 3(3-0-6)
1554603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาหาร
และเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ       
8 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1554804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ    
2(1-2-3)
1554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
6(540)
กลุ่มที่ 2 สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)

270

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างความรู้  เชิดชูคุณธรรม  นำสู่ชุมชน
2. ความสำคัญของหลักสูตร
		 หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
พัฒนาชุมชน เกิดขึ้นจากรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายสำคัญ คือ
การพัฒนาชนบทในพื้นที่ยากจน และมีนโยบายให้
วิ ท ยาลั ย ครู ซึ่ ง เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ ท้ อ งถิ่ น
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในด้านการพัฒนาชนบทขึน้
ทางวิทยาลัยครูสงขลาจึงได้เร่งสนองนโยบายของรัฐ
อย่างเต็มกำลัง เพราะนอกจากจะตระหนักถึงหน้าที่
ที่พึงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชนบทแล้วยังเห็นว่า
นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาในขณะนั้นต้องเรียนวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอยู่ด้วย ทั้งนี้วิทยาลัยครู
สงขลาได้เริ่มต้นด้วยการจัดประชุมระหว่างตัวแทนของ
วิทยาลัยและหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานพัฒนาชนบท เพือ่ ร่วมมือกันสนองนโยบายพัฒนา
ชนบทของรัฐ  ซึ่งในที่ประชุมได้ตกลงกันให้วิทยาลัยครู
สงขลาสร้างหลักสูตรการพัฒนาชุมชนขึ้นจึงได้นำไปสู่
การเปิดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาชุมชนขึ้นใน
วิทยาลัยครูสงขลา โดยนักศึกษาที่เรียนในรุ่นแรก ๆ นั้น
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ปกศ.สูง) กล่าวคือเป็นนักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน
แต่อยู่ในสายการศึกษาหรือสายครู เมื่อเรียนจบแล้ว
ก็จะได้วฒ
ุ ปิ ระกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ปกศ.สูง)
ต่อมาได้เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

ภาค กศ.บป. ระดับอนุปริญญาในปี พ.ศ.2524 และระดับ
ปริญญาตรี 2 ปี ในปี พ.ศ.2529 แล้วเริ่มเปิดรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนกระทั่ง
ปัจจุบัน (พ.ศ.2559)  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง 4 ประการ ได้แก่
(1) ภารกิจด้านการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ
รวมถึงการฝึกปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมสร้างทักษะ ความชำนาญ
ด้านงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเจตคติ
ให้เหมาะสมกับงานพัฒนาชุมชน   อีกทั้งความสามารถ
ในการนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำวันได้ (2) ภารกิจด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
จากฐานราก เพือ่ สร้างกระบวนการเรียนรูท้ นุ ชุมชนอันเป็น
ฐานในการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการชุมชนผ่านความเชี่ยวชาญเชิงประเด็น
จากการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยอย่าง
แพร่หลาย (3) ภารกิจด้านการบริการวิชาการ โดยมุง่ เน้น
การถ่ายทอดความรู้เพื่อการจัดการตนเองขององค์กร
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากการเป็นวิทยากร
การจัดกิจกรรมเชิงโครงการ เชิงกระบวนการ ตลอดจน
การจั ด ฝึ ก อบรมตลอดหลั ก สู ต ร ทำให้ อ งค์ ค วามรู ้
ด้านการพัฒนาชุมชนเป็นที่ยอมรับ และ (4) ภารกิจ
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไว้
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ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายวิชาการพัฒนาชุมชน-สังคมทัง้ ระดับชาติ
และท้องถิ่น การปรับวัฒนธรรมการรับน้อง-ส่งพี่จาก
ระบบโซตัส (SOTUS) เป็นระบบชุมชน (COMMUNITY)
การส่งเสริมคนเก่ง คนดีดว้ ยการมอบปริญญากิตติมศักดิ์
ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการ
สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามเสมอมา เช่น
ทอดกฐิ น ทอดผ้ า ป่ า ถวายเที ย นพรรษา เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
ยั ง มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมเสมอ
มาโดยเฉพาะการแสดงมโนราห์ และหนังตะลุง
จะเห็นได้ว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิชาการพัฒนาชุมชน มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน
งานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาคน
ในชุมชนให้มศี กั ยภาพ สามารถพึง่ ตนเองได้ ซึง่ จะส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนัน้ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน จึงเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดำเนินภารกิจหลักทั้ง 4 ประการ มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมและการพัฒนาประเทศ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
ที่มีคุณลักษณะดังนี้
3.1 มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎีทางด้าน
การพัฒนาชุมชนที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ฐานคิดเพื่อการพัฒนา โดยสามารถ
บูรณาการศักยภาพชุมชน เพื่อการดำรงอยู่ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเท่าทัน
3.2 มีทกั ษะการพัฒนาทีเ่ น้นการคิดเชิงกระบวน
ระบบ มีเทคนิควิธีการในการพัฒนาชุมชน สามารถจัด
การความรู้และทุนที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อวางแผนพัฒนา
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ความร่วมมือในการบริหารระบบงานพัฒนาชุมชนได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัย
3.3 มีเจตคตินักพัฒนาชุมชน อันประกอบด้วย
หลักคุณธรรมพื้นฐานที่เข้าใจจริตนักพัฒนา เพื่อสร้าง
จิตสำนึกสาธารณะควบคู่กับหลักจริยธรรม ด้วยการ
สร้างภาวะความเป็นผู้นำ มีเหตุผล   มีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน ตลอดจนการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้
อย่างมีความสุข
3.4 มีความพร้อมทีจ่ ะเป็นนักพัฒนาชุมชน ทัง้ ใน
ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนา
เอกชน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2. มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ครบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  122  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
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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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า      
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน        
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
86 หน่วยกิต
2.1   กลุ่มวิชาแกน
57 หน่วยกิต
2.2   กลุ่มวิชาเนื้อหา
21 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบตั กิ ารและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ     
8 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี
     6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 32-2-5)
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GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 86 หน่วยกิต
		 2.1 กลุ่มวิชาแกน
    57 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้ 			
2531101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เบื้องต้น
3(3-0-6)
2531102 พลวัตชุมชนกับการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
2531103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2531104 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
2532101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
2532201 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ในงานพัฒนาชุมชน   
3(2-2-5)
2532202 ชุมชนศึกษาและแนวทาง
การพัฒนา
3(2-2-5)
2532301 จริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
2532302 ภาวะความเป็นผู้นำ
ในงานพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
2532303 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
2533201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาชุมชน  3(3-0-6)
2533202 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
สำหรับการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
2533203 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการ
พัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
2533301 การจัดการความรู้ในชุมชน   3(2-2-5)
2533302 การวางแผนและบริหาร
งานพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
2533303 กระบวนการและเทคนิคในการ
เสริมสร้างพลังชุมชน
3(2-2-5)
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2534201   สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
2534202 ทักษะการคิดและการเขียน
รายงานวิชาการ
3(2-2-5)
2534203 การวิจัยชุมชน
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
เรียนไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
2531401 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(3-0-6)
2531402 ภัยพิบัติกับการจัดการ
ทรัพยากรชุมชน
3(3-0-6)
2531403 ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
2531404 ความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงาน
3(2-2-5)
2531405 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 3(3-0-6)
2532406 การพัฒนาองค์กรชุมชน
3(3-0-6)
2532407 เครือข่ายการเรียนรู้ในงาน
พัฒนาชุมชน     
3(2-2-5)
2532408 การพัฒนาความสามารถของบุคคล
และกลุ่ม
3(2-2-5)
2533409 ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการพัฒนา
ท้องถิ่น
3(3-0-6)
2533410 การประเมินแผนงาน
และโครงการพัฒนา
3(2-2-5)
2533411 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ   3(3-0-6)
2534412 สิทธิกับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
2534413 ธรรมาภิบาลในงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
2534414 การพัฒนาในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม 3(3-0-6)
2534415 พลเมืองกับการพัฒนาประชาสังคม 3(2-2-5)
2535416 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3(2-2-5)
2535417 ผู้ประกอบการทางสังคม
3(2-2-5)
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2535418 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ
3(3-0-6)
2536419 สังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม        
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ       
8  หน่วยกิต
เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2534501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
2534502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาชุมชน
6(540)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาสวัสดิการสังคม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
     1.  ปรัชญาของหลักสูตร
		 บั ณ ฑิ ต มี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสา เห็นคุณค่า
ความเป็นมนุษย์
2.  ความสำคัญของหลักสูตร
ปัจจุบนั แนวโน้มของการพัฒนาประเทศได้เปลีย่ นไป
ตามภาวการณ์เปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง จุ ด สั ง เกตที่ ส ำคั ญ คื อ การก่ อ ตั้ ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ขน้ึ มา
ซึ่งเดิมกระทรวงดังกล่าว  เป็นเพียงกลุ่มงานสวัสดิการ
ในกรมการพัฒนาชุมชนเท่านั้น   แสดงให้เห็นว่าขณะนี้
สภาพของสังคม หรือภาวการณ์ที่เกิดขึ้นต้องอาศัย
งานสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ ทั้งในการจัด
สวัสดิการภาครัฐ ซึ่งได้แก่ การสังคมสงเคราะห์   และ
สังคมสวัสดิการ ได้แก่ การจัดสวัสดิการที่ขับเคลื่อนโดย
ทุกภาคส่วนร่วมกัน มีการดึงพลังภาคประชาชน กลุม่ ชุมชน
สังคม ร่วมกันจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสมเป็นสวัสดิการสังคม
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น
การขับเคลือ่ นการพัฒนาทีม่ บี ทบาทสำคัญในภาคใต้  
โดยเฉพาะจังหวัดสงขลามีกระบวนการขับเคลื่อนโดย
ภาคประชาชนทีน่ า่ สนใจประเด็นหนึง่ คือ รูปแบบการจัด
สวัสดิการภาคประชาชนผ่านองค์กรการเงินชุมชนรูปแบบ
ต่างๆ และจากการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การดำเนินการวิจยั และการบริการวิชาการของคณะกรรมการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รทำให้ มี โ อกาสรวบรวมข้ อ มู ล แบบ
ไม่ เ ป็ น ทางการจากผู้ น ำองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน และเยาวชน  พบว่าขณะนี้
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังต้องการ     
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นักจัดการสวัสดิการสังคมเป็นอย่างยิ่ง ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การจัดการสวัสดิการชุมชน หรือ
การสังคมสงเคราะห์  เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการและ
พึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งนับเป็นความต้องการ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการพั ฒ นาของสั ง คมปั จ จุ บั น
จากนั้นโปรแกรมวิชาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลแบบเป็น
ทางการโดยการทำวิจัยสถาบันเพื่อสำรวจความคิดเห็น
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และนักเรียนทีส่ นใจเข้าศึกษาต่อ ซึง่ ได้รบั
ความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสำรวจเป็ น อย่ า งดี   
ผลการสำรวจผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 87 หน่วยงาน ซึ่งเป็น
แหล่งงานในอนาคตของบัณฑิต พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจ
ร้อยละ 100 สนใจหลักสูตร   ส่วนผลการสำรวจพบว่า
ผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นนักเรียน จำนวน 1,606 คน
ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ ร้อยละ 71 สนใจหลักสูตร
ร้อยละ 25 ไม่แน่ใจเพราะยังไม่เห็นรายละเอียดหลักสูตร
และมีเพียงร้อยละ 4 ที่ตอบว่าไม่สนใจหลักสูตร
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมีหลักสูตรที่ตอบสนอง
พันธกิจของชาติดงั กล่าว เพือ่ เกือ้ หนุนการพัฒนาคุณภาพ
สังคมดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
จึงมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้น เพื่อรองรับภาวการณ์
ดังกล่าวและเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่
สังคม  ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่ไม่สามารถอิงเป็น
วิชาเลือกเสรี   หรือเพิม่ เติมเพียงบางส่วนได้   ในการดำเนิน
การพัฒนาหลักสูตรนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพของสังคม  โดยอาศัย
ศาสตร์ สหวิทยาการ  ความร่วมมือ  ทุนทางสังคม  เพื่อ
ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนที่ดีในการพัฒนาสวัสดิการสังคม
ต่อไป
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3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถในการ
จัดสวัสดิการสังคมและการดำเนินการสังคมสงเคราะห์
3.2 มี ค วามสามารถในการประสานงานการ
พัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน
3.3 มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่
3.4สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้
มาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า  
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการเข้า
โครงสร้างหลักสูตร  
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  
126 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า      
12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า       
9 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
90 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาเนื้อหา
  
75 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
  
60 หน่วยกิต

- เลือก ไม่น้อยกว่า   
15 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ให้เรียนไม่น้อยกว่า     
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
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GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
90 หน่วยกิต
ก.  กลุ่มวิชาเนื้อหา  
75 หน่วยกิต
บังคับเรียน 60 หน่วยกิต  จากวิชาต่อไปนี้
2531001    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เบื้องต้น
3(3-0-6)
2531002    พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม
3(3-0-6)
2531701   สังคมไทยกับสภาวการณ์โลก 3(3-0-6)
2531702    จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา 3(3-0-6)
2531703    พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3(3-0-6)
2532801    แนวคิด  ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
2532802 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
2532803    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
2532804    จริยธรรมทางวิชาชีพทาง
สังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
2532805    สหวิทยาการในงานสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6)
2532901    การจัดการทุนทางสังคม
และสวัสดิการชุมชน
3(2-2-5)
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2532902 การจัดการเครือข่าย
สวัสดิการสังคม   
3(2-2-5)
2533806    ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงาน สวัสดิการสังคม  1
3(3-0-6)
2533807 สังคมสงเคราะห์บูรณาการ
3(3-0-6)
2533903 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม
สงเคราะห์
3(2-2-5)
2533904    การวางแผนและนโยบาย
สวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
2533905 การพัฒนาสวัสดิการชุมชนเมือง
และชุมชนชนบท
3(2-2-5)
2533906 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงาน
สวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
2533907 ปฏิบัติการวิจัยสำหรับงาน
สวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
2533908 สัมมนาทางด้านสวัสดิการสังคม 3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
2532808 ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
ในงานสวัสดิการสังคม  2    3(3-0-6)
2532809    การจัดการตนเองเพือ่ การดำรงชีวติ 3(3-0-6)
2532810    ปัญหาสังคมกับความมั่นคง
ของมนุษย์
3(3-0-6)
2532811    การนันทนาการเพื่อ
สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
2532812    สังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม
3(3-0-6)
2532813   การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
2532814    ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
2532815    การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
2532816    สุขภาวะกับการพัฒนา
3(3-0-6)
2532817    การบริหารงานสวัสดิการสังคม 3(3-0-6)
2532909 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
2532910    การพัฒนาภาวะผู้นำ
3(2-2-5)
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2532911 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
สวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
2532912 การพัฒนาองค์กรและ
สวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
ข. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
6 หน่วยกิต
บังคับเรียน  6 หน่วยกิต
3561205   หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
3591105    เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ                  9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 หน่วยกิต
2533913 โครงงาน               
1(45)
เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ต่อไปนี้
กลุ่มที่  1  ฝึกภาคปฏิบัติ
2534914 การฝึกภาคปฏิบัติ 1
2(90)
2534915 การฝึกภาคปฏิบัติ 2
6(640)
กลุ่มที่  2  สหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีใจรักบริการ มีทักษะทาง
ภาษาและความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมธุรกิจหรืออุตสากรรมการบริการ
1.2 ความสำคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้
ด้านการสือ่ สารภาษาอังกฤษ การประกอบธุรกิจ การสนับสนุน
งานบริหาร และการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการบริการ
อาทิเช่น โรงแรม โรงพยาบาล การท่องเทีย่ ว ร้านอาหาร
และการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม นอกจากหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
บริการ ผลิตบัณฑิตเพือ่ รองรับตลาดอาเซียนแล้ว หลักสูตร
ยังต้องการผลิตบัณทิตเพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0
เพื่อให้บัณทิตได้เตรียมพร้อม ปรับตัวและรับมือกับ
ความท้าทายที่ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองกับการ
แข่งขันที่สูงขึ้นในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 บั ณ ฑิ ต มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต่ อ ง า น บ ริ ก า ร
มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานด้านธุรกิจ
และการบริการ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
2 บัณฑิตตระหนักในคุณค่าของเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของชาติ มีสำนึกในความเป็นไทย เพือ่ ดำรง
อัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับสังคมสากล
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3 บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ และสนับสนุนงานบริหาร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในหน่ ว ยงานทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น
อาเซียนจนถึงระดับสากล
4 บัณฑิตมีทักษะทางภาษาและความรู้ด้าน
เทคโนโลยีในการจัดการและพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมได้
5 บัณฑิตมีทกั ษะการคิด วิเคราะห์และประเมิน
สื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมีวิจารณญาณ
6 บัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย
สมาคมอาเซียน และการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1  คุณสมบัติทั่วไป
(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
(2) มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา
2  คุณสมบัติเฉพาะ
(1) ผ่านการทดสอบความถนัดทางภาษา อาทิเช่น
TEOFL, IELTS, CU-TEP, PSU-TEP  เป็นต้น
(2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารเบือ้ งต้นได้
(3) มีทัศนคติที่ดีต่องานธุรกิจ และธุรกิจการบริการ
(4) บุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกีย่ วกับธุรกิจการบริการ เช่น ยิม้ แย้มแจ่มใส กระตือรือร้น
คล่องแคล่ว ขยัน อดทน และสามารถควบคุมอารมณ์ได้
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หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1  หลักสูตร
1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    
ไม่น้อยกว่า  
128   หน่วยกิต
1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร   แบ่งเป็นหมวดวิชาเอกที่
สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ   ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา
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 วิทยาศาสตร์และ
      เทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า   
9 หน่วยกิต
         บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
        เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
      บังคับเรียน
42 หน่วยกิต
       เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะภาษาตะวันออกเพื่องานบริการ
ไม่น้อยกว่า   
9  หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาสารัตถะเพื่อธุรกิจ
บริการ
18   หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการ
พัฒนาตน
3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
ไม่น้อยกว่า
92 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
- บังคับเรียน จำนวน
42 หน่วยกิต  
จากกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่ม Listening and Speaking Skills
1531104   ท่วงทำนองและจังหวะการพูดภาษา
อังกฤษในงานบริการ  
3(2-2-5)
1551123 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ในโลกธุรกิจ
3(2-2-5)
1552123 การฟังภาษาอังกฤษธุรกิจ
เชิงอภิปราย
3(2-2-5)
กลุ่ม Writing Skills
1552121 กลวิธีการเขียนเบื้องต้น       3(2-2-5)
1552122 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ  
3(2-2-5)
กลุ่ม Grammar and Structure
1551124 หลักภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ 3(3-0-6)
1551125 หลักภาษาอังกฤษเพือ่ การใช้ขน้ั สูง 3(3-0-6)
กลุ่ม Reading Skills
1551121 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)
1551122 การอ่านภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ 3(3-0-6)
282

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

กลุ่ม English for Specific purposes  
1553404 ความเป็นไทยในสังคมนานาชาติ 3(3-0-6)
1553621 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น      
3(2-2-5)
1553622 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
โรงแรม      
3(3-0-6)
1553902 ระเบียบวิธีวิจัย     3(2-2-5)
1554908 การศึกษาเอกเทศในธุรกิจบริการ 3(250)
เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า
15  หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่ม Languages Skills
1552124 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
การตีความ    
3(3-0-6)
1552125 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการประเมิน
วัฒนธรรมนิยมและวิถีสังคม     3(3-0-6)
1553123 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องาน
ประชาสัมพันธ์       
3(2-2-5)
1553126 เตรียมความพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1553205 การแปลเอกสารทางธุรกิจเบือ้ งต้น 3(2-2-5)
กลุ่ม  English for Specific Purposes
1552625 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน
สายการบิน    
3(3-0-6)
1552630 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
สาธารณสุข
3(3-0-6)
1553408 คุณค่าของภาพยนตร์ใน
บริบทธุรกิจ  
3(3-0-6)
1553624 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
ในภัตตาคาร  
3(3-0-6)
1553626 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว     
3(2-2-5)
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2.2 กลุ่มทักษะภาษาตะวันออก
เพื่องานบริการ       
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน กลุม่ ภาษาใดภาษาหนึง่ จำนวน 9 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้
- กลุ่มภาษาจีน
1552126 การฟังและการพูดภาษาจีน
ในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
1552127    การฟังและการพูดภาษาจีน
ในสถานประกอบการ    
3(2-2-5)
1553628    ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
- กลุ่มภาษามาเลย์
1552128 การฟังและการพูดภาษามาเลย์
ในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
1552129    การฟังและการพูดภาษามาเลย์
ในสถานประกอบการ
3(2-2-5)
1553629    ภาษามาเลย์เพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
- กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
1552130 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น
ในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
1552131    การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น
ในสถานประกอบการ
3(2-2-5)
1553630    ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว   3(2-2-5)
- กลุ่มภาษาเกาหลี
1552132    การฟังและการพูดภาษาเกาหลี
ในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
1552133    การฟังและการพูดภาษาเกาหลี
ในสถานประกอบการ
3(2-2-5)
1553631    ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว   3(2-2-5)
- กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย
1552134    การฟังและการพูดภาษาอินโดนีเซีย
ในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
1552135    การฟังและการพูดภาษาอินโดนีเซีย
ในสถานประกอบการ     
3(2-2-5)

1553632    ภาษาอินโดนีเซียเพือ่ การท่องเทีย่ ว 3(2-2-5)
2.3 กลุ่มวิชาสารัตถะเพื่อธุรกิจ
บริการ                     18 หน่วยกิต
1552633 การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่องานโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
1553623 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานธุรกิจออนไลน์     3(3-0-6)
1553625 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในองค์กร
ภาครัฐและเอกชน
3(3-0-6)
1553903 การสัมมนาภาษาอังกฤษในภาค
การบริการ
3(0-6-3)
1554911 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
การบริการ  
3(3-0-6)
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ     
3(3-0-6)
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1554806 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ    2(1-2-3)
1554807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 6(640)
กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา
7003201 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา       
2(1-2-3)
7004201 สหกิจศึกษา  
6(640)
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หมายเหตุ
1) หากนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักการ
สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในกลุ่มฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2) กรณีทน่ี กั ศึกษาผ่านการเรียนในรายวิชา 7003201
การเตรียมความพร้อม   สหกิจศึกษา แล้ว แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ ในกรณีที่ได้รับการปฏิเสธจาก
สถานประกอบการ ไม่สามารถหาสถานประกอบการได้
หรือเหตุผลใดก็ตาม ให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 1554807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
รายวิชา 1554806 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ บริการ  
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  ปรัชญาของหลักสูตร
รอบรู้ คู่คุณธรรม นำสหวิทยาการ บริหารจัดการ
องค์กร
2.  ความสำคัญของหลักสูตร
การศึ ก ษาในสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
ระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้ความสำคัญในเรือ่ งการกระจายอำนาจการปกครอง
ไปสู่ท้องถิ่น การให้ท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดนโยบาย
มีอสิ ระการใช้หรือควบคุมทรัพยากรต่างๆ ของท้องถิน่ เอง
ดังนั้น การให้ท้องถิ่นมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม   
ตามหลักธรรมาภิบาล มีสำนึกในส่วนรวมหรือมีจิต
สาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคลากร
ภาครัฐหรือแม้กระทัง่ บุคลากรทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นองค์การภาครัฐ
แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ขององค์การหรือประโยชน์
ของสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา
ในการเปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนกระทั่ง
ถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาได้
พิจารณาให้การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีการติดตามประเมินผล
และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรมที่มีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและ
เป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของประเทศในการเข้ า ไป

ร่วมพัฒนาประเทศทัง้ ในระดับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิน่
ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า และทั ด เที ย มกั บ อารยประเทศ
โปรแกรมวิชาฯ จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้น
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพือ่ ให้หลักสูตรครอบคลุม
มาตรฐานความรู้ และแสดงสาระความรู้ตามมาตรฐาน
ดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
เป็นผู้รักถิ่นฐาน รับใช้ท้องถิ่น สามารถเข้าใจในระบบ
บริหารงานภาครัฐ มีความรู้ ความสามารถ ทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม เพือ่ พัฒนาให้เป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และยึดมั่นการอยูร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข
3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ที่มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
และมีทกั ษะในการประกอบอาชีพ อันนำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ าน
ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศ
3.2 เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์
มี ค วามตระหนั ก และสนใจปรากฏการณ์ ท างสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมือง
3.3 เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์
เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและป
ระเทศชาติ
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2. มี คุ ณ ส ม บั ติ อื่ น ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต
2.  โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ 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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  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
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2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ    
8 หน่วยกิต
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   
6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะ
      95 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาแกน
   
60 หน่วยกิต
2581103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
รัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
2581104 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์   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 การบริหารงานคลัง
และงบประมาณ
3(3-0-6)
2582306 วิทยาการทางการบริหาร
3(3-0-6)
2583101 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6)
2583309 การวิเคราะห์โครงการ
และการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
2583310 ระบบสารสนเทศสำหรับ
การบริหาร
3(3-0-6)

2583903 สถิติสำหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
3(2-2-5)
2583904 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
2584302 จริยธรรมทางการบริหาร
3(3-0-6)
2584905 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
2584907 หัวข้อพิเศษทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
3631001 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
2.2 กลุม่ วิชาเนือ้ หา ไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
   
15   หน่วยกิต
ให้เรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
(ก) กลุ่มนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
2582403 องค์การแห่งนวัตกรรม
3(3-0-6)
2582404 การตลาดสำหรับการจัดการ
ภาครัฐ
3(3-0-6)
2583405 การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
2583406 นวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการจัด
การภาครัฐ
3(3-0-6)
2583407 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับน
วัตกรรมภาครัฐ
3(3-0-6)
(ข) กลุ่มนโยบายสาธารณะและการวางแผน
2582501 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
2582503 นโยบายพัฒนาการบริหารงาน
ภาครัฐ
3(3-0-6)
2583503 การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
2583505 การประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
2583506 นโยบาย แผน และโครงการ
สำหรับชุมชน
3(3-0-6)
(ค) กลุ่มการบริหารจัดการท้องถิ่น
2582603 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น
3(3-0-6)
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2582604 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่น
3(3-0-6)
2583604 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
3(3-0-6)
2583605 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
2583606 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(ง) กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2582703 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
2582704 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2583702 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
2583703 การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทำงาน
3(3-0-6)
2583704 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6)
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้
2582101 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
2582104 สันติวธิ กี บั การจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
2582202 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป 3(3-0-6)
2582205 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2583102 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศ
อาเซียน
3(3-0-6)
2583201 กฎหมายแรงงาน
และการประกันสังคม
3(3-0-6)
2583202 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6)
2583203 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6)
2583306 ภาวะผู้นำทางการบริหาร
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)
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2584202 ระบบความยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
2584802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์
2(1-2-3)
2584803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์
6(540)
กลุ่มที่ 2  สหกิจศึกษา   
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ปรัชญา ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 ปรัชญาของหลักสูตร
มีความรูภ้ มู สิ ารสนเทศ คูค่ ณ
ุ ธรรม เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาท้องถิ่น
2 ความสำคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้าน
ภูมสิ ารสนเทศ มีทกั ษะการปฏิบตั ทิ างด้านการใช้โปรแกรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทำงานทางด้ า นภู มิ ส ารสนเทศ
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเชิงพื้นที่
ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม สิ่ง แวดล้อม โดยเฉพาะ
การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นภั ย พิ บั ติ
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามยุทธศาสตร์ใน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติฉบับ ที่ 12
หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองไทยแลนด์ 4.0
มีการใช้เทคโนโลยีเพือ่ นำเสนอแผนทีห่ รือข้อมูลทางพืน้ ที่
ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือผ่านแอพพลิเคชั่น   และบัณฑิต
สามารถนำความรู้ จ ากการเรี ย นไปทำงานได้ จ ริ ง
ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทัง้ เป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ พร้อมที่จะใฝ่หาความรู้
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและ
มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ
ภูมิศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่มีไปปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ได้เป็นอย่างดี และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ตนเอง
3.2 ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น

3.3 ผลิตบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน
และบูรณาการความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศร่วมกับ
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3.4 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก ภู มิ ส ารสนเทศ
เพือ่ การจัดการเชิงพืน้ ทีโ่ ดยใช้เทคโนโลยีทางภูมสิ ารสนเทศ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1 หลักสูตร
1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า  
128 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร  แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที ่
สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา
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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
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บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต
บังคับเรียน
72 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
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เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
GEH0404		 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
ไม่น้อยกว่า
92 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
84 หน่วยกิต
บังคับเรียน 72   หน่วยกิต  
2591102 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
2591201 ภาษาอังกฤษเพื่อภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6)
2591403 คอมพิวเตอร์สำหรับ
ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
2591404 คณิตศาสตร์สำหรับ
ภูมิสารสนเทศ
3(3-0-6)
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2591405 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก 3(2-2-5)
2591501 แผนที่และการแปลความหมาย
แผนที่
3(2-2-5)
2592206 เทคนิคการเก็บข้อมูล
2(1-2-3)
2592406 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2592407 การรับรู้ระยะไกล 1
3(2-2-5)
2592408 การรับรู้ระยะไกล 2
3(2-2-5)
2592409 การเขียนโปรแกรม 1
3(2-2-5)
2592410 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
2592411 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
2593201 ภูมิศาสตร์มนุษย์     3(3-0-6)
2593402 ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านผังเมือง
3(2-2-5)
2593412 การสำรวจ
3(2-2-5)
2593413 การเขียนโปรแกรม 2
3(2-2-5)
2593414 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
2593415 การเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบ
สารสนเทศ- ภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
2593416 โฟโตแกรมเมตรี
3(2-2-5)
2593417 ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
2593418 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางภูมสิ ารสนเทศ 3(3-0-6)
2593419 การนำเสนอแผนทีผ่ า่ นอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
2594903 การวิจัยโดยใช้ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(1-4-4)
2594904 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ
1(1-0-3)
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2592103 ธรณีวิทยา
3(3-0-6)
2592104 อุตุนิยมวิทยา  
3(3-0-6)
2592105 ปฐพีวิทยา
3(2-2-5)

2592203
2592204
2592301
2592302
2592303
2592304
2592305
2593101
2593102
2593103
2593202
2593206

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ชนบท  
3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง
3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์อาเซียน
3(3-0-6)
ภัยพิบัติศึกษา
3(3-0-6)
ภูมิอากาศวิทยา
3(3-0-6)
ธรณีสัณฐานวิทยา
3(2-2-6)
การวางผังเมือง
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2593410 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน3(3-0-6)
2593420 หลักการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ 3(2-2-5)
2593421 เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน 3(2-2-5)
2594403 ดิจิทัล โฟโตแกรมเมตรี
3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  
8 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนเพียง 1 กลุ่ม จากกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่ม 1  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2594801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภูมิสารสนเทศ
2(1-2-3)
2594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภูมิสารสนเทศ
6(540)
กลุ่ม 2  สหกิจศึกษา
7003202 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
2(1-2-3)
7004202 สหกิจศึกษา
6(640)
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หมายเหตุ
1) หากนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักการ
สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในกลุ่มฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2) กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาผ่ า นการเรี ย นในรายวิ ช า
7003202 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจ ศึก ษาแล้ว
แต่ไม่สามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ ในกรณีที่ได้รับ
การปฏิ เ สธจากสถานประกอบการไม่ ส ามารถหา
สถานประกอบการได้ หรือเหตุผลใดก็ตาม ให้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 2594802 การฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พภูมิสารสนเทศได้โดยไม่ต้องลง
ทะเบียนรายวิชา 2594801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
ภูมิสารสนเทศ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและต้องไม่ซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กำหนดให้ เ รี ย นโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต รวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		
		
เทคโนโลยีบัณฑิต		

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีบัณฑิต		 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ และมีส่วนในการ
พัฒนาความรู ้         ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ให้ก ้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
2 ความสำคัญของหลักสูตร
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมทุกขนาดได้มีการ
ลดต้นทุนในการผลิตและบริการในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้แต่
บุ คลากรทางด้ า นวิ ศ วกรรม     โลจิสติก ส์ยัง มีอยู่น้อย
ทำให้มคี วามต้องการบุคลากรทางด้านนีอ้ ยูเ่ ป็นจำนวนมาก
ดังนั้น โปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์เห็นความสำคัญ
และมีความพร้อมในการเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรม
โลจิสติกส์เพือ่ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกร
โลจิสติกส์ที่มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทาง
ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะในการคิ ด
วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์สามารถคิด
เชิงกลยุทธ์ และคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสมมีทศั นคติ
ทีด่ ใี นการทำงาน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
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3.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวิจัยด้าน
วิศวกรรมโลจิสติกส์ ให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น และเทคโนโลยีของประเทศ
3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
137 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
แลเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม 38 หน่วยกิต
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
63 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ                  40 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่นอ้ ยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
เรียนไม่น้อยกว่า
100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์   
11 หน่วยกิต
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1(0-3-2)
4211111 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-2)
4571201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
2.2 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม 28 หน่วยกิต
6031101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
6031102 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
6031103 พื้นฐานกระบวนการผลิต
3(1-6-5)
6031104 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
2(2-0-4)
6032101 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 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)
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6032107 สถิติวิศวกรรม 2
2(2-0-4)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  
เรียนไม่น้อยกว่า    
53 หน่วยกิต
บังคับเรียน  44  หน่วยกิต
6031201 แนะนำวิศวกรรมศาสตร์
1(1-0-2)
6032201 การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน    
3(3-0-6)
6032202 การศึกษาการทำงานในงาน
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6032203 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)  
6033201 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
6033202 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
6033203 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5)
6033204 การวิจัยดำเนินงาน
3(2-2-5)
6033205 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม 2(2-0-4)
6033206 โปรแกรมทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2(1-3-4)
6033207 การจัดการสินค้าคงคลัง
และคลังสินค้า
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 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ 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)
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6034306 การค้าระหว่างประเทศ
และเขตชายแดน
3(3-0-6)
6034307   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงาน
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6034308 การออกแบบระบบคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้าสำหรับ
โลจิสติกส์
3(2-2-5)
6034309 ปัญญาประดิษฐ์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
6034310 การยศาสตร์
3(3-0-6)
6034311 การจำลองสถานการณ์
3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ                    8 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
1) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6033213 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
2(1-2-3)
6034201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
6(540)
2) กลุ่มสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา             6(640)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 ปรัชญาของหลักสูตร
วิ ศ วกรรมการจั ด การและระบบการผลิ ต
เป็ น สาขาวิ ช าที่ มุ่ ง จั ด การศึ ก ษาให้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติ นำไปสู่การเพิ่ม
ผลผลิต มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล ควบคู่คุณธรรม
จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2 ความสำคัญของหลักสูตร
        หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมการจั ด การและระบบ
การผลิต ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน
ในด้ า นพั ฒ นากำลั ง คนให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า น
เทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับ
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการพัฒนา
กำลังคนแล้ว ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่พึงมีต่อ
ประเทศชาติและท้องถิ่น
3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
3.2 ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ส อดคล้ อ งตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3.3 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางภาษา และใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการทำงาน

3.4 ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็น
ผู้นำ สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่น สามารถ
ปรั บ ตั ว และพั ฒ นาตนเองต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
30  หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษาและการสือ่ สาร 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน      102 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์   
11 หน่วยกิต
2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     28 หน่วยกิต
2.3 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม    54 หน่วยกิต
2.4 วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
6 หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
1500310 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500311 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
2500309 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
1510313 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
2000302 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2000306 ศิลปะในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน 3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
2500302 วิถีไทย
3(3-0-6)
2500303 วิถีโลก
3(3-0-6)
2500304 มนุษย์กับสิ่งเเวดล้อม
3(3-0-6)
2500305 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
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2500306
2500307
2500310
2500311
1.4

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
สันติศึกษา
3(3-0-6)
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
4000306 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
1000308 กีฬาและการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
4000305 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
4000309 ชีวิตกับพลังงาน
3(3-0-6)
4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์
3(3-0-6)
4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
3(3-0-6)
4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก
3(3-0-6)
4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
5001110 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
102 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 11 หน่วยกิต
4131005 ฟิสิกส์พื้นฐาน       
3(3-0-6)
4131006 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน        1(0-3-2)
4211105 เคมีพื้นฐาน       
3(3-0-6)
4211106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน       
1(0-3-2)
4571201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
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2.2
6001101
6001102
6001103
6001104
6001205
6001206
6001207
6001208
6001209
6001210
6001211
2.3
6011101
6011202
6011203
6011204
6011205
6011206
6011307
6011308
6011309
6011310
6011311
6011312
6011313
6011314
6011415
6011416

วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 28 หน่วยกิต
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
พื้นฐานกระบวนการผลิต
3(1-6-5)
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
2(2-0-4)
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
2(2-0-4)
สถิติวิศวกรรม 1
2(2-0-4)
สถิติวิศวกรรม 2
2(2-0-4)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
2(1-3-4)
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 54  หน่วยกิต
แนะนำวิศวกรรมศาสตร์     1(0-2-1)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
กระบวนการผลิต
2(1-3-4)
มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
การศึกษาการทำงานใน
งานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-3-4)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5)
การเพิม่ ผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
การยศาสตร์
3(2-2-5)
การวิจัยดำเนินงาน
3(2-2-5)
การออกแบบและ
วางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
การวิเคราะห์และการออก
แบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(2-2-5)
อาชีวอนามัยและ
การจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
กฎหมายอุตสาหกรรม   3(3-0-6)

6011417 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม 2(2-0-4)
เลือกเรียน จำนวน 8 หน่วยกิต จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัด
การและระบบการผลิต
6011318 สัมมนาทางวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต  
1(0-3-2)
6011419 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางวิศวกรรม
การจัดการและระบบการผลิต 1(0-3-2)
6011420 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต
3(1-6-5)
6011421 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการ
จัดการและระบบการผลิต
3(450)
2) กลุ่มฝึกสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
		 2.4 วิชาเลือกเฉพาะทาง
วิศวกรรม
9 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาเดียวกัน
จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาด้านบริหารงานอุตสาหกรรม
6023101 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน
อุตสาหกรรม       3(3-0-6)
6023102 การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน
ในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6023103 การจำลองแบบปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
6024104 วิศวกรรมคุณค่า
3(2-2-5)
6024105 การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาด้านระบบการผลิต
6023201 วิศวกรรมการเชื่อม
3(2-2-5)
6023202 การทดสอบวัสดุ
3(2-2-5)
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6023203 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง
3(2-2-5)
6024204 วิศวกรรมเครือ่ งจักรกลอัตโนมัติ 3(2-2-5)
6024205 ระบบการผลิตขั้นสูง
3(2-2-5)
3) กลุ่มวิชาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
6023301 การจัดการของเสียโรงงาน
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6023302 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และความเสี่ยง
3(3-0-6)
6023303 ทรัพยากรทดแทน
และพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
6024304 การป้องกันมลพิษและการหมุนเวียน
ของเสียกลับมาใช้ใหม่
3(3-0-6)
6024305 การอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการ
3(3-0-6)
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(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่เปิด
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน โดยไม่นับ
หน่วยกิตในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
และวิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตามความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม
2. วัตถุประสงค์         
		 2.1 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ สามารถประกอบ
อาชีพ โดยนำหลักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานด้าน
อุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยี
และการจัดการที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
งานอุตสาหกรรม
2.3 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามเป็นผูน้ ำ สามารถ
วางแผน ประสานงาน และสร้างหลักมนุษยสัมพันธ์กับ
บุคคลภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซือ่ สัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติวิชาชีพและสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิตรวม  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า                            128 หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประกอบด้วยหมวดวิชา 3 หมวดวิชา คือ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี แต่ละหมวดวิชากำหนดสัดส่วนหน่วยกิต
ขั้นต่ำของหมวดวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
      1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา
84 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 45 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก
39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ                  
8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาโครงงาน/ฝึกประสบการณ์ฯ
8 หน่วยกิต
หรือ
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
8   หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เรียนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน    3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้เรียนไม่น้อยกว่า         
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ   3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน              3(3-0-6)
ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา เรียน  
84   หน่วยกิต
จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
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2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ เรียน 45 หน่วยกิต
จากวิชาต่อไปนี้
6501101 ไฟฟ้าพื้นฐาน
3(2-2-5)
6501202 วิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
6501203 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
6501204 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 3(1-4-4)
6501205 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(1-4-4)
6501206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
6501307   คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6502212 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
6502213 วัสดุอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6502214 การเพิม่ ผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6502422 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6503339 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
6503340 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6503447 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี 3(2-2-5)
6503448 สัมมนางานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม                     3(2-2-5)
เลือก เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
6502108 วงจรดิจิตอลและลอจิก
3(2-2-5)
6502109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(2-2-5)
6502110 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
6502111 ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ 3(2-2-5)
650312 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า         3(3-0-6)
6503126 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม            3(2-2-5)
6503127 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(2-2-5)
6503128 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
3(2-2-5)
6503129 การวัดและการควบคุมทาง
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
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6503130
6503131
6504157
6504158

ระบบพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์    3(2-2-5)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในงานไฟฟ้า
3(2-2-5)
6504159 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโคร
คอนโทรลเลอร์                3(2-2-5)
6504160 การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
พลังงานทดแทน
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต
6502215 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
6502216 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
3(2-2-5)
6502217 เทคโนโลยีโลหะแผ่น
3(2-2-5)
6502218 การบริหารคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6502423 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6503232 เทคโนโลยีเครื่องมือกล         3(2-2-5)
6503233   การออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6503234 โลหกรรมเชิงผง
3(3-0-6)
6503235 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5)
6503236 การออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
6503237 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(2-2-5)
6503238 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3(2-2-5)
6504261 หลักของเทคนิคการจำแนก
ลักษณะเฉพาะ
3(3-0-6)
6504467 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6504469 กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
6502116 วงจรดิจิตอลและลอจิก
3(2-2-5)
6502319   โปรแกรมสำเร็จรูป
3(2-2-5)
6502320 วงจรพื้นฐานและการซ่อมบำรุง
ไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)

6502321 การจัดการทรัพยากรข้อมูล
3(2-2-5)
6503341 ระบบสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์    
3(2-2-5)
6503342 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
6503343 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
6503344 เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
6503345 การจัดการงานวิศวกรรม
ด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
6503346 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
6504159 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโคร
คอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
6504362 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
6504363 ระบบคอมพิวเตอร์
และสถาปัตยกรรม     3(2-2-5)
6504364 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
6504365 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6502218 การบริหารคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม            3(3-0-6)
6502423 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6502424 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 3(3-0-6)
6503233 การออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6503235 การวางแผนและควบคุมการผลิต   3(2-2-5)
6503449 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
งานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6503450 การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6503451 สถิตเิ พือ่ การจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6503452 การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น
3(2-2-5)
6503453 การศึกษาการทำงานและการยวิทยา 3(2-2-5)
6503454 การจัดการสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
6503455 การจัดการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
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6504466 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)
6504467 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6504468 การบริหารการเงินในงาน
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 8 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่ม 1 กลุ่มโครงงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6503556 เตรียมโครงงานพิเศษเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1(1-2-3)
6504570 โครงงานพิเศษเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม            3(2-2-5)
6504571 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1(90)  
6504572 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3(320)
กลุ่ม 2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร         
1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
และวิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคุณธรรม
และจริยธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2 ความสำคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รนี้ มุ่ ง เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะต้อง
ศึกษา ปฏิบัติ งานด้านอุตสาหกรรม และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สามารถ
ประกอบอาชีพ โดยนำหลักวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน
ด้านอุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม
3.3 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามเป็นผูน้ ำ สามารถ
วางแผน ประสานงาน และสร้างหลักมนุษยสัมพันธ์กับ
บุคคลภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี
3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซือ่ สัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติวิชาชีพและสังคม

หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิตรวม  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  92  หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย หมวดวิชา 3 หมวดวิชา คือ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี แต่ละหมวดวิชากำหนดสัดส่วนหน่วยกิต
ขั้นต่ำของหมวดวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาภาษาและการสือ่ สาร 9 หน่วยกิต
- บังคับ
     
6 หน่วยกิต
- เลือก
     
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
             - บังคับ
  
3 หน่วยกิต
- เลือก
     
9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   
9 หน่วยกิต
- บังคับ
     
3 หน่วยกิต
- เลือก
  
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม
26 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะ 18 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต
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      2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับวิชาเอก 18 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือกวิชาเอก 12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เรียนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน     9 หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้เรียนไม่น้อยกว่า   
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
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GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน        3(3-0-6)
ค. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า   
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่นอ้ ยกว่า 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   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6503447   การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี 3(2-2-5)
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2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ 8 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่ม 1 กลุ่มวิชาโครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6504574 โครงงานพิเศษเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6504575 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
2(1-2-3)  
6504576 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3(270)
กลุ่ม 2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
2.2 กลุม่ วิชาเอก เลือกเรียนเพียงหนึง่ กลุม่ วิชาเอก
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   การวัดและการควบคุมทาง
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6503373   สัมมนาในงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
รายวิชาเลือกวิชาเอก  12 หน่วยกิต
6502109   เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(2-2-5)
6502319   โปรแกรมสำเร็จรูป
3(2-2-5)
6503126 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)

6503127 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(2-2-5)
6503130 ระบบพีแอลซีในงาน
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6503131 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(2-2-5)
6503339   การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
6503341 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์    
3(2-2-5)
6504159 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโคร
คอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
6504160 การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
พลังงานทดแทน
3(2-2-5)
วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
รายวิชาบังคับวิชาเอก 18 หน่วยกิต
6502214 การเพิม่ ผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6502218 การบริหารคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม            3(3-0-6)
6502422 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6502423 การจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
6503373 สัมมนาในงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม          3(2-2-5)
6503451 สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม3(2-2-5)
รายวิชาเลือกวิชาเอก 12 หน่วยกิต
6502215 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
6502319   โปรแกรมสำเร็จรูป
3(2-2-5)
6503235 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5)
6503237 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(2-2-5)
6503449 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
งานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
6503450   การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
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6503452
6503455
6504466
6504467

การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น   3(2-2-5)
การจัดการบำรุงรักษา
3(2-2-5)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ
หน่ ว ยกิ ต รวมในเกณฑ์ ก ารสำเร็ จ หลั ก สู ต รของสาขา
วิชานี้
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต		 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เทคโนโลยีบัณฑิต		 สาขาวิชาการผลิตและการจัดการ
		 ผลิตภัณฑ์อาหาร
เทคโนโลยีบัณฑิต		 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
		 - แขนงวิชาการผลิตพืช
		 - แขนงวิชาการผลิตสัตว์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม นำความรู้สู่ทักษะ
ปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ความสำคัญ
ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะ
ปฏิบัติทางด้านการเกษตร โดยนำความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรทั้งในภาครัฐ
ภาคเอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว และมีความรู้
พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ รวมทั้ง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อตนเองและสังคม
3.2 มีความรู้ และสามารถนำความรูไ้ ปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
3.3 มี ท ั กษะทางปัญ ญาในการคิด วางแผน
การทำงาน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การแก้ปัญหาได้
3.4 มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี สามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
   3.5 มีความสามารถด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น และ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ หลักสูตร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม (ปวช.เกษตรกรรม)
หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
2.  โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ 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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
26 หน่วยกิต
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
63 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
33 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
30 หน่วยกิต
บังคับเรียน
21 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 8   หน่วยกิต                             
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า     
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)

GEH0404
GEH0405
GEH0406
GEH0407
GEH0408
GEH0409
     1.3

พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
   97 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน
   26 หน่วยกิต
จากวิชาต่อไปนี้
4131009   ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-6)
4211113   เคมีทั่วไป  
3(3-0-6)
4211114   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   
1(0-3-2)
4212513   เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3(2-3-6)
4213305   ชีวเคมีทั่วไป
3(2-3-6)
4331113 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-2)
4333406   พันธุศาสตร์ทั่วไป
3(2-3-6)
4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
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		 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
63 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
  
33 หน่วยกิต
จากวิชาต่อไปนี้
5004909 สัมมนาทางการเกษตร
1(1-0-2)
5004912 สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางการเกษตร 3(2-2-5)
5012102 ปฐพีวิทยา
3(2-2-5)
5082105 ศัตรูพืชและการป้องกันควบคุม 3(2-2-5)
5112102 เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช
2(1-2-3)
5121102 ทักษะพื้นฐานงานช่างและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร
3(2-2-5)
5161101 หลักพืชศาสตร์
3(2-2-5)
5163101 สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-2-5)
5172101 หลักการขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
5173301 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น 3(2-2-5)
5181601 หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
5202101 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)
2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา 30 หน่วยกิต
บังคับเรียน 21 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
1552608 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
การเกษตร
2(1-2-3)
5003109 มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร 3(3-0-6)
5003110 เกษตรเพื่อชุมชน
1(0-2-1)
5162301 หลักการผลิตผัก
3(2-2-5)
5162601 พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
5163501 หลักการไม้ผล
3(2-2-5)
5173101 วิทยาการเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
5173601 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
5013204   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-2-5)
5014604 เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน
3(2-2-5)
5083202 กีฏวิทยาทางการเกษตร
3(2-2-5)
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5083302
5083401
5133102
5162101
5162701
5163102

โรคพืชและการควบคุม
3(2-2-5)
วัชพืชและการควบคุม  
3(2-2-5)
หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
พืชเศรษฐกิจทีส่ ำคัญของภาคใต้ 3(2-2-5)
พืชอาหารสัตว์
3(2-2-5)
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
และการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
5163201 เรือนเพาะชำและการจัดการ
สถานเพาะชำ
3(2-2-5)
5163401 หลักการไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
5163402 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
3(2-2-5)
5163601 พืชอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
5163602 พืชพลังงาน
3(2-2-5)
5173102 การผลิตเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
5173203 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
พืชสวน
3(2-2-5)
5173404 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ
การเกษตร
3(2-2-5)
5173405 เห็ดและการผลิตเห็ด
3(2-2-5)
5173406 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
5173501 สารเคมีการเกษตร
3(2-2-5)
5173602   ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
5173701 เกษตรยั่งยืน
3(3-0-6)
5173702 การผลิตพืชอินทรีย์
3(2-2-5)
5203101 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจ
เกษตร
3(2-2-5)
5203102 การตลาดสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ     
8 หน่วยกิต
เลือกเรียน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์
2(1-2-3)
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5003901 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1     1(1-0-2)
5004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์
3(320)
5004906 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2    2(0-4-2)
กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา        
8 หน่วยกิต
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
			
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถ
นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศต่อไป
2. ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งให้การศึกษาและส่งเสริม
ความรู้ เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรม
อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสูงสุด เพื่อการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และกระจาย
รายได้ สู่ ภ าคเกษตรกรและภาคแรงงานที่ ค รอบคลุ ม
ประชากรจำนวนมาก นอกจากนี้การผลิตอาหารแปรรูป
ต้ อ งตอบสนองความต้ อ งการอาหารที่ ห ลากหลาย
ทั้ ง สำหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคภายในและภายนอกประเทศ
การกำหนดโครงสร้ า งหลั ก สู ต รจึ ง ได้ ค ำนึ ง ถึ ง เนื้ อ หา
ความรู้ที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ และ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน และนำมาใช้เพื่อการถนอม
และแปรรูปวัตถุดิบอาหารให้เก็บได้นาน มีคุณภาพและ
ปลอดภัย มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย
ในการผลิตอาหาร
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
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3.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหารทัง้ ภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ ควบคุมดูแล
พนักงาน เครื่องจักร การผลิตอาหารให้มีประสิทธิภาพ
และวิธีการ คิดค้นปรับปรุงอาหารให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ควบคุมตรวจสอบคุณภาพผ
ลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
3.3 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
สามารถทำงานเป็นกลุม่ เป็นผูน้ ำและผูต้ ามทีด่ ี ทำเป็น
และปฏิบัติตามคำสั่งได้ สามารถบริหารจัดการงานได้
3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ดี มีความใฝ่รู้ พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน   
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
72 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี
อาหาร
20 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
52 หน่วยกิต
        บังคับเรียน  
43 หน่วยกิต
       
เลือกเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
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GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2)  หมวดวิชาเฉพาะ       94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14 หน่วยกิต
บังคับเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-6)
4211113 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
4331113 ชีววิทยาทั่วไป           
3(3-0-6)
4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป         1(0-3-2)
4571411   แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
72 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี
อาหาร
20 หน่วยกิต
บังคับเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3(2-3-6)
4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3(2-3-6)
4213305 ชีวเคมีทั่วไป
3(2-3-6)
4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-6)
4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
4581111 หลักสถิติ
3(3-0-6)
5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ 2(2-0-4)
2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา 52 หน่วยกิต
บังคับเรียน 43 หน่วยกิต  จากวิชาต่อไปนี้  
5071303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น
2(2-0-4)
5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1
2(1-3-4)
5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2
2(1-3-4)
5072703 เคมีอาหาร
3(2-3-6)
5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
อาหาร
3(3-0-6)
5073002 การวางแผนการทดลอง
3(2-3-6)
5073304 การควบคุมคุณภาพอาหาร
2(1-2-3)
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5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการ
ประกันคุณภาพอาหาร
2(1-2-3)
5073309 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร
2(1-2-3)
5073310 การวางแผนและการจัดการในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
2(1-2-3)
5073404 การแปรรูปอาหาร 1
3(2-2-5)
5073405 การแปรรูปอาหาร 2  
3(2-2-5)
5073502 วิศวกรรมอาหาร 1
2(1-2-3)
5073503 วิศวกรรมอาหาร 2
2(1-2-3)
5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 3(2-3-6)
5073903 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1(0-3-2)
5074001 การดำเนินธุรกิจอาหาร
และนวัตกรรมอาหาร
2(2-0-4)
5074002 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ในอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
5074312 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(1-3-4)
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
5073311 การประเมินคุณภาพอาหาร
โดยประสาทสัมผัส
3(2-3-6)
5073406 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-3-6)
5074102 เทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์
อาหาร
3(2-3-6)
5074202 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-6)
5074312 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4)
5074413 ไอศกรีม
3(2-3-6)
5074414 เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-3-6)
5074415 เทคโนโลยีธัญพืช
3(2-3-6)
5074416 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6)
5074417 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ
และสัตว์ปีก
3(2-3-6)
5074418 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3(2-3-6)
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5074419 เทคโนโลยีอาหารหมัก
3(2-3-6)
5074420 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 3(2-3-6)
5074421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ
3(2-3-6)
5074422 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร
ท้องถิ่น
3(2-3-6)
5074906 โลกทัศน์ทางอุตสาหกรรม
อาหาร
1(0-3-2)
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ      
8 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5073804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีอาหาร
2(1-2-3)
5074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีอาหาร
3(320)
5074907 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1 1(1-0-2)
5074908 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 2   2(0-4-2)
กลุ่มที่ 2 สหกิจศึกษา  
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
หมายเหตุ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กสหกิ จ ศึ ก ษาต้ อ งมี
ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาชีพพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำในท้องถิ่น
2. ความสำคัญของหลักสูตร
		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อผลิตสินค้า
เกษตรประเภทสัตว์น้ำ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
ของประเทศ สามารถสร้างรายได้ และสร้างโอกาส
ประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจส่วนตัว
เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ประเทศ และการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีทักษะทาง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ปวช.
ประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต  
รวมตลอดหลักสูตร  
129  หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ 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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
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ไม่น้อยกว่า   
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
23 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
62 หน่วยกิต
  2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
5 หน่วยกิต
    2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา 57 หน่วยกิต
บังคับเรียน
48 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาปฏิบตั กิ ารและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ             8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
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 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
   23 หน่วยกิต
4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-6)
4211113 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3(2-3-6)
4331113 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-2)
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4333406
4362109
4571211
2.2

พันธุศาสตร์ทั่วไป
3(2-3-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
62 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
5  หน่วยกิต
1552608 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
การเกษตร
2(1-2-3)
5004912 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 3(2-3-6)
2.2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหา 57 หน่วยกิต
บังคับเรียน 48 หน่วยกิต
5061130 การประมงทั่วไป
3(2-2-5)
5061131 ชีววิทยาปลา
3(2-2-5)
5061132 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเบื้องต้น 3(2-2-5)
5061133 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3(2-2-5)
5061515 ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2(1-3-4)
5062134 การเพาะพันธุ์ปลา
3(2-3-6)
5062136 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3(2-3-6)
5062310 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ    
3(2-2-5)
5062311 คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ 3(2-3-6)
5063138 แพลงก์ตอนวิทยา
3(2-3-6)
5063146 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
3(2-2-5)
5063210 อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ 3(2-2-5)
5063410 โรคและพยาธิสัตว์น้ำ
3(2-2-5)
5063514 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3(2-2-5)
5063710 สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1(0-2-1)
5064510 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
3(2-2-5)
5064512 ระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ
3(3-0-6)
เลือกเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
5061137 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-2-5)
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5061139
5061140
5061142
5061143
5061144
5061145
5061150

5061152
5062135
5062312
5062610
5062613
5062614
5063141
5063147
5063149
5063211
5063513
5063611
5063612
5064148

พืชน้ำสำหรับการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ 3(2-2-5)
สาหร่ายทะเล
3(2-2-5)
การเลี้ยงปลา
3(2-2-5)
การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน 3(2-2-5)
การเพาะเลี้ยงกุ้ง
3(2-2-5)
การเพาะเลีย้ งปูและหอยเศรษฐกิจ 3(2-2-5)
กรณีศึกษาโครงการพระราชดำริ
ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ
3(2-2-5)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 3(2-2-5)
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ
3(2-2-5)
ชีววิทยาทางทะเล
3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นบ้าน
3(2-2-5)
การแปรรูปสัตว์น้ำ
3(2-2-5)
การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้
จากสัตว์น้ำ        
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับ
การปลูกพืชแบบไร้ดิน   3(2-2-5)
เทคโนโลยีชีวภาพทางพันธุศาสตร์
สัตว์น้ำ
3(2-2-5)
เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ
3(2-2-5)
อาหารธรรมชาติ
3(2-2-5)
การส่งเสริมการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ 3(2-2-5)
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
และการดูแลสัตว์น้ำ
3(2-2-5)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบปิด 3(2-2-5)
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2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ        8 หน่วยกิต
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่ม 1  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5063811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2(1-2-3)
5063812 ปัญหาพิเศษการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ 1 1(1-0-2)
5064813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ        3(320)
5064814 ปัญหาพิเศษการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ 2 2(0-4-2)
กลุ่ม 2  สหกิจศึกษา
7000390		 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(1-2-3)
7000490 สหกิจศึกษา
      6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาทีก่ ำหนดให้เรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จของหลักสูตร

ข้อกำหนดเฉพาะ
ต้องเรียนรายวิชา 5062810 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นฐาน (Preliminary
field experience in aquaculture) 2(120) ก่อนเรียน
รายวิชา 5064813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
เพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ หรือ 7000490 สหกิจศึกษา โดยไม่นบั
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
และให้มีผลการเรียนเป็น P (ผ่าน) หรือ F (ไม่ผ่าน)
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
		 สร้างบัณฑิตที่เป็นนักการผลิตและนักการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่การสร้างนวัตกรรมสนองนโยบาย
การพัฒนาประเทศ
2. ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต
และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ
ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร การจัดการและธุรกิจ เพือ่ สนอง
ความต้องการบุคลากรของประเทศด้านการผลิตและ
การจัดการธุรกิจอาหาร หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักศึกษา
มีความสามารถในการผลิต บริหารจัดการและทำธุรกิจได้
โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเรี ย นการสอนภาคทฤษฎี
ควบคู่กับภาคปฏิบัติ เน้นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับการส่งเสริมความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรงกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดทักษะ
ต่างๆ จากสถานการณ์จริงในการเป็นผู้ประกอบการ
อันเป็นแนวทางที่นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพ
ด้ า นธุ ร กิ จ อาหารของตนเองหรื อ เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนสามารถ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    3.1 มีทักษะในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถต่อยอดทาง
ธุรกิจได้
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   3.2 มีทักษะในการจัดการ สามารถประยุกต์ใช้
ในการดำเนินธุรกิจอาหารได้
3.3 มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการผลิตและ
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
   3.4 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
128 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ 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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
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- เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
43 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี 31 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
30 หน่วยกิต
- เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน  
ไม่น้อยกว่า
5 หน่วยกิต
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาการ
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน
ไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 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		 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า  
9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 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 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน   
43 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
5101101 คณิตศาสตร์สำหรับการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
5101102 วิทยาศาสตร์สำหรับการผลิตและการจัดการ
					 ผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2)
5101103 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับการผลิต
และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2)
5101105 เคมีอาหารสำหรับการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2)
5101106 ปฏิบัติการเคมีอาหารสำหรับการผลิต
และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2)
5101107 จุลชีววิทยาอาหารสำหรับการผลิต
และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2)
5101108 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารสำหรับ
การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร
2(0-4-2)
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี 31  หน่วยกิต
3561102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
5101001 แนวทางอาชีพและการวางแผน
อนาคต
1(1-0-2)
5101104 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 2(2-0-4)
5102401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 1(1-0-2)
5102402 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 1
2(0-4-2)
5102403 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 1(1-0-2)
5102404 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 2
2(0-4-2)
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5103001 ภาษาอังกฤษสำหรับการผลิตและ
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5)
5103301 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง
ในธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
5103302 การขายและการเจรจาต่อรองในธุรกิจ
อาหาร
2(0-4-2)
5103401 การวางแผนและการจัดการการผลิต
อาหาร
3(2-2-5)
5103603 การประกันคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร
1(1-0-2)
5103604 ปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร 2(0-4-2)
5103901 สัมมนา
1(0-3-2)
5104201 การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานอาหาร
3(2-2-5)
5104701 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
41 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
เฉพาะสาขา
36 หน่วยกิต
- บังคับเรียน 30  หน่วยกิต
3541102 หลักการตลาด
3(3-0-6)
5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจ
ขนมอบ
1(1-0-2)
5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการจัดการ
ธุรกิจขนมอบ
2(0-4-2)
5102301 หลักการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
5102302 การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร
2(0-4-2)
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5102303 พฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ธุรกิจอาหาร
2(1-2-3)
5102405 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 2(1-2-3)
5103201 การเขียนแผนธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
5103501 เทคนิคการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส
2(1-2-3)
5103502 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2)
5103503 ปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2(0-4-2)
5103504 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารท้องถิ่น
1(1-0-2)
5103505 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารท้องถิ่น
2(0-4-2)
5103601 การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2)
5103602 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2(0-4-2)
5104001 การฝึกอบรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
1(0-3-2)
5104501 นวัตกรรมอาหาร
2(2-0-4)
- เลือกเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
5103402 เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
1(1-0-2)
5103403 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
2(0-4-2)
5103404 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผัก
ผลไม้ และธัญพืช
1(1-0-2)
5103405 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และธัญพืช 2(0-4-2)
5103406 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม 1(1-0-2)

5103407 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์นม
2(0-4-2)
5103408 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 1(1-0-2)
5103409 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ประมง
2(0-4-2)
5103410 เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
1(1-0-2)
5103411 ปฏิบัติการการผลิต
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
2(0-4-2)
5103701 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร
3(2-2-5)
5104202 การจัดการธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
5104203 ประเด็นปัจจุบันในธุรกิจอาหาร 3(3-0-6)
5104502 เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ 1(1-0-2)
5104503 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
เพื่อสุขภาพ
2(0-4-2)
2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
ไม่น้อยกว่า
5 หน่วยกิต
5103902 ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-2-3)
5103903 โครงการพิเศษ
3(0-6-3)
2.3 วิ ช าการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ /วิ ช า
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน
ไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต
5104801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร
2(0-4-2)
5104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิต
และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 6(540)
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กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา 8  หน่วยกิต
7003506 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ด้านการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร
2(1-2-3)
7004506 สหกิจศึกษาด้านการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร   
6(640)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
		 เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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หมายเหตุ
1. หากนักศึกษาไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักสหกิจศึกษา
ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. กรณีนกั ศึกษาผ่านการเรียนในรายวิชา 7003506
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านการผลิตและ
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
สหกิจศึกษาได้หรือเหตุผลใดก็ตาม ให้นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 5104802 การฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ การผลิ ต และการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
โดยไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชา 5104801 การเตรียม
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ การผลิ ต และการจั ด การ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะปฏิบัติ นำเทคโนโลยีทางการ
เกษตรและภูมิปัญญา สู่การพัฒนาท้องถิ่น  
2. ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร แบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชา
การผลิตพืช และแขนงวิชาการผลิตสัตว์ มุง่ เน้นการศึกษา
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละประสบการณ์ เ พื่ อ ให้ ป ระสบ
ความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิน่
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศที่ครอบคลุมประชากร
จำนวนมาก โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
การเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อนำมา
ใช้ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะปฏิบัติ สามารถนำเทคโนโลยี
ทางการเกษตรและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไปพัฒนาการเกษตร
ในท้องถิ่นได้
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางทฤษฎี
ปฏิบัติการ และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการผลิตพืช และด้านการผลิตสัตว์ มาปรับ
ใช้ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น สามารถสื่อสารและปรับตัว
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม อีกทั้งยังสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
129 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้อง
กั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
บังคับเรียน
   9 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
   3 หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
93 หน่วยกิต
2.1   กลุ่มวิชาแกน
19 หน่วยกิต
2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
66 หน่วยกิต
    2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี
การเกษตร
36 หน่วยกิต
    2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา 30 หน่วยกิต
   
2.2.2.1 บังคับเรียน 24 หน่วยกิต
   
2.2.2.2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   8 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า     
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  3   หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
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GEH0403
GEH0404
GEH0405
GEH0406
GEH0407
GEH0408
GEH0409
1.3

มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน  
3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
   19 หน่วยกิต
5001402 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร    3(2-2-5)
5001403 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐาน
สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5)
5001404 จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยี
การเกษตร   
3(2-2-5)
5001405 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6)
5002401 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5)
5003404 พันธุศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยี
การเกษตร
3(3-0-6)
5003902 โครงการพิเศษ
1(1-0-2)
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
66 หน่วยกิต
     
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี
การเกษตร
36 หน่วยกิต
1552608 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี
การเกษตร
2(1-2-3)
5002102 การบริหารจัดการฟาร์ม
3(2-2-5)
5003202 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร
3(3-0-6)
5003903 พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยี
การเกษตร
3(2-2-5)
*5004910 สัมมนาทางการผลิตสัตว์
1(1-0-2)
*5004911 สัมมนาทางการผลิตพืช
1(1-0-2)
5012103 ดินและปุ๋ย
3(2-2-5)
5123101 ทักษะงานช่างและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรเบื้องต้น
3(2-2-5)
5133103 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
3(2-2-5)
5161102 การผลิตพืช
3(2-2-5)
5172601 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อภาคการเกษตร
3(2-2-5)
5173603 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเกษตร
3(2-2-5)
5181602 การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 3(2-2-5)
5203104 การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)
หมายเหตุ  *บังคับเรียน 1 รายวิชา
2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
30 หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งเพียงแขนงเดียว
จากแขนงวิชาต่อไปนี้
           2.2.2.1 แขนงวิชาการผลิตพืช
บังคับเรียน 24   หน่วยกิต
5012401 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช 3(2-2-5)
5112103 การจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช 3(2-2-5)
5161301 เทคโนโลยีการผลิตผัก
3(2-2-5)
5162602 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
3(2-2-5)
5163403 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5)

5163502 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
3(2-2-5)
5171101 การขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
5172301 การพัฒนาพันธุ์พืช
3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
5013104 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3(2-2-5)
5013205 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-2-5)
5014605 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ 3(2-2-5)
5083102 ศัตรูพืชและการจัดการ
3(2-2-5)
5163103 พืชเศรษฐกิจภาคใต้
3(2-2-5)
5163104 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ 3(2-2-5)
5163105 การประยุกต์ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต
เพื่อการผลิตพืช
3(2-2-5)
5163203 การจัดสวนและการตกแต่งสถานที่ 3(2-2-5)
5163404 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้
3(2-2-5)
5163603 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 3(2-2-5)
5163604 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ
3(2-2-5)
5163701 เทคโนโลยีการผลิตข้าว
3(2-2-5)
5163801 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน 3(2-2-5)
5173104 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3(2-2-5)
5173202 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
ของพืช
3(2-2-5)
5173407 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
3(2-2-5)
5173408 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3(2-2-5)
5173409 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
3(2-2-5)
5173410 เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์พืช 3(2-2-5)
5173411 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 3(3-2-5)
5173703 การผลิตผักอินทรีย์
3(2-2-5)
5173704 การผลิตไม้ผลอินทรีย์
3(2-2-5)
5173705 การผลิตพืชไร่อินทรีย์
3(2-2-5)
5173706 การเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริ
3(2-2-5)
5204101 การตลาดสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
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2.2.2.2  แขนงวิชาการผลิตสัตว์  
บังคับเรียน 24 หน่วยกิต
5181101 การผลิตและการจัดการ
ฟาร์มไก่เนื้อ
3(2-2-5)
5181401 เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-2-5)
**5182201 การผลิตและการจัดการ
ฟาร์มสุกร
3(2-2-5)
**5182301 การผลิตและการจัดการ
ฟาร์มแพะ
3(2-2-5)
5182401 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
3(2-2-5)
5183301 การผลิตและการจัดการ
ฟาร์มโคเนื้อ
3(2-2-5)
5183501 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
5192101 สรีรวิทยาและกายวิภาค
สัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
3(2-2-5)
5193101 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทัว่ ไป 3(2-2-5)
หมายเหตุ  **บังคับเรียน 1 รายวิชา
เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
5003111 กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์
และการปศุสัตว์
3(3-0-6)
5163702 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 3(2-2-5)
5183101 การผลิตและการจัดการ
ฟาร์มไก่ไข่
3(2-2-5)
5183102 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 3(2-2-5)
5183302 การผลิตและการจัดการ
ฟาร์มโคนม
3(2-2-5)
5183601 โรงเรือนและอุปกรณ์เพื่อ
การผลิตสัตว์
3(2-2-5)
5183602 เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง 3(2-2-5)
5183603 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน 3(2-2-5)
5183604 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3(2-2-5)
5183605 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การผลิตสัตว์
3(2-2-5)
5193102 การผสมเทียมสัตว์
3(2-2-5)
5193103 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์
3(2-2-5)
5193301 ยาและการใช้ยาสัตว์
3(2-2-5)
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5193302 การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ปลอดภัย
3(2-2-5)
5193303 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ 3(2-2-5)
5193304 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม 3(2-2-5)
5193305 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
จากสัตว์
3(2-2-5)
5204102 ตลาดธุรกิจปศุสัตว์
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   
8 หน่วยกิต
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
***5004806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการผลิตสัตว์
6(640)
***5004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการผลิตพืช
6(640)
****5004907 โครงการพิเศษ
ทางการผลิตสัตว์
2(0-4-2)
****5004908 โครงการพิเศษทางการผลิตพืช 2(0-4-2)
หมายเหตุ   *** บังคับเรียน 1 รายวิชา
**** บังคับเรียน 1 รายวิชา
กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา 			
7000390 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
2(90)
7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก ำหนดให้ เรี ย นโดยไม่ นั บ
หน่วยกิตในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

ภาคผนวก

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ลำดับ

ชื่อหน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

งานประชาสัมพันธ์
งานธุรการและสารบรรณ
งานคลัง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์ภาษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการฯ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
สวศ. 105.75MHz
สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ร้านค้าสหกรณ์
โรงผลิตน้ำดื่มปาริฉัตร
สำนักงานคณะครุศาสตร์
สำนักคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์

074-260200-4 ต่อ 2000
074-260229 ต่อ 1044
074-260225 ต่อ 1014
074-260276 ต่อ 1774
074-260242 ต่อ 1159
074-260290 ต่อ 1870
074-260297 ต่อ 1990
074-260278
074-260280
074-260274
074-260247
074-260284
074-260286
074-260288
074-260266
074-260270
074-260264

074-260230
074-260226
074-260277
074-260243
074-260291
074-260279
074-260281
074-260275
074-260285
074-260287
074-260289
074-260267
074-260271
074-260265

18

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

074-260262

074-260263

19
20

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
งานพยาบาล
โรงแรมสงขลาพาเลช
โรงเรียนสาธิต

074-260268
074-260272

074-260269
074-260273

074-260262

074-260263

074-260244
074-260292
074-260294

074-260295

21
22
23
24

หมายเลขโทรศัพท์

Fax
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คณะผู้จัดทำ
คู่มือการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
ที่ปรึกษา

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร
ดร..ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม
อ.วันฉัตร  จารุวรรณโน
รศ.นฤมล   อัศวเกศมณี

รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผู้จัดทำ

ตรวจสอบข้อมูล
ดร..ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม
อ.วันฉัตร  จารุวรรณโน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต้นฉบับ / เรียงพิมพ์
นางสุกัญญา  หอมจันทร์

นักวิชาการศึกษา

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร. 0-74260276
โทรสาร 0-74260277
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เบอร์ภายใน  1770

Home Page

http://www.skru.ac.th
http://www.regis.skru.ac.th

ออกแบบ/พิมพ์ที่

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด
เบอร์โทร 075-322955, 087-2802270, 085-8828838
E-mail : Dchai@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ
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ภาพประกอบ

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

