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ตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกันระหว่างวงรีส่วนบนเขียนอักษร

ภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ส่วนล่างเขียนอักษรภาษาอังกฤษว่า “SONGKHLA RAJABHAT  

UNIVERSITY”ภายใต้วงรีด้านในเป็นดวงตราพระราชลัญจกรประจำาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาล 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบ กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งโดยรอบ 

เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 

ประกอบด้วยสีต่างๆ จำานวน 5 สี ได้แก่

สนี้ำ�เงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้

กำาเนิด และพระราชทานนาม 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทั้ง 42 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลป

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 42 

สถาบัน

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์

แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดอกไม้ ต้นไม้ และสี ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดอกไม้

สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

ต้นไม้

สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

สี

สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

ดอกปริฉัตร ต้นสารภีทะเล ขาว – แดง



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4

                                                                                        

       

คติธรรมประจำามหาวิทยาลัย

ปัญญา นรานำ รัตนำ          ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม

2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม

3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู

4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำาริ 

5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น

6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ปณิธาน

 ปัญญาญาณของท้องถิ่น  พลังแผ่นดินแห่งสยาม 

สนองพระราชปิตุคาม   งดงามอย่างยั่งยืน
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ค่านิยามองค์กร

S = Skill                   K = Knowledge 

R = Responsibility     U = Unity

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

“เป็นคนดี   มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”

นิยาม เป็นคนดี  เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำาดี หมายถึง คิด พูด และทำา สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและ 

   สิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำานาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดำาเนิน 

   ชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา  

   ทักษะการคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการส่ือสารอย่าง 

   มีประสิทธิภาพทักษะการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู ้

   ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ 

   ความเครียด

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตท่ีคิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำากรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต้ังอยู่บน 

   พื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี

 •  คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ทำาลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม

 •  กรรมดี คือ การกระทำา และคำาพูดที่มาจากความคิดที่ดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของภาคใต้และเป็นสถาบันที่มี

พัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาดังเช่นปัจจุบัน

 ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ ่มต้นขึ ้นในปี พ.ศ.2462 เมื ่อธรรมการมณฑล

นครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นอยู่ที่สงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลาได้คิดผลิตครูมณฑลขึ้น เพื่อให้ไปทำาหน้าที่

สอนในระดับประถมศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้น โดยให้เรียนร่วมกับโรงเรียนประจำามณฑล

นครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน) รับนักเรียน 

จบชั้นประถมบริบูรณ์ (ประถมปีที่3) เข้าเรียนตามหลักสูตร ป.4, ป.5 และ ป.6 โดยเพิ่มวิชาครูเป็นพิเศษผู้สำาเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียกว่าครูประกาศนียบัตรมณฑล

 ในปี พ.ศ.2464 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงได้จัดตั้งโรงเรียน

ฝึกหัดครูประจำามณฑลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ.2468 โดยตั้งที่ตำาบลท่าชะมวง อำาเภอกำาแพงเพชร (ปัจจุบันคือ 

อำาเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูมูล (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมและ

เทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือครูที่ทางอำาเภอและจังหวัดต่างๆ ส่งมาเรียน กำาหนด 2 ปี สำาเร็จ

แล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล (ป.)

 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 ให้เลิกการแบ่งเขตการ

ปกครองเป็นมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจำา มณฑลนครศรีธรรมราชที่ท่าชะมวง จึงได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียน

ฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เม่ือปี พ.ศ.2477 โดยรับนักเรียนท่ีเรียน ป.6 หรือ ม.2 (ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2475) เข้าเรียนมีกำาหนด 2 ปี ครั้น พ.ศ.2482 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นรับนักเรียน ม.3 เข้าเรียน มีกำาหนด 2 ปี 

ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)

 นอกจากน้ีโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนท่ีเตรียมไว้เพ่ือบรรจุเป็นครูประชาบาล 

ซึ่งทางจังหวัดต่าง ๆ ได้คัดเลือกนักเรียนที่จบ ป.4 จากตำาบลทุรกันดารในจังหวัดนั้นๆ มาเข้าเรียน มีกำาหนด 3 ปี 

เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเป็นครูในตำาบลที่ตนมีภูมิลำาเนาอยู่

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ปี พ.ศ.2482 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ได้ย้ายจากท่าชะมวงมาเรียนที่ตำาบล

คอหงส์ อำาเภอหาดใหญ่ และในปี พ.ศ.2490 ก็เปล่ียนฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเป็นโรงเรียน 

ฝึกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือประโยคประกาศนียบัตร 

ครูมูล (ว.) เข้าเรียนต่ออีก 1 ปี สำาเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)

 ต่อมาใน พ.ศ. 2498 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนที่จบ ม.6  

เข้าเรียน 2 ปี ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝึกหัดครูมูลสงขลา 

ก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2499 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ บริเวณ 

บ้านเขารูปช้าง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันและได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา  

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2504 อีกทั้งได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 

(ป.กศ.สูง) ในปีเดียวกันนั้นเอง

 ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ.2518 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ทำาให้วิทยาลัยครู

สงขลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์ โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบ ป.กศ.สูง หรือครูประจำาการ ที่

ได้รับวุฒิ พ.ม. เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ผู้สำาเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และในปี พ.ศ.2522 ก็ได้

เปิดโครงการอบรมครูประจำาการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.)ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 

(ค.บ.) หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2524 ก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาโดยเรียกโครงการนี้ว่าวิทยาลัยชุมชนสงขลา

 ต่อมาในปี พ.ศ.2527 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 ให้วิทยาลัยครูทำาหน้าท่ี 

ผลิตครูและเปิดสอนวิชาชีพตามความต้องการและความจำาเป็นของท้องถิ่นวิทยาลัยครูสงขลาจึงได้ผลิตครูระดับ

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่น ๆ ตามความต้องการและความจำาเป็น  

ของท้องถิ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และในปี พ.ศ.2529 ได้เปิดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ (กศ.บป.) ใน 

ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ ซึ่งต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขาอื่นๆ คือ ศิลปศาสตร์ และ 

วิทยาศาสตร์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 ประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ทำาให้วิทยาลัยครูสงขลา เปลี่ยนชื่อ สถาบันราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนั้น 

เป็นต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ จนสามารถเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษา

ได้ในปี พ.ศ.2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ก็ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จวบจนปัจจุบัน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วย การรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัด 

การศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549 ให้มีความเหมาะสม สะดวก และคล่องตัวในการบริหารจัดการ

มากยิ่งขึ้น อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๐ จึงออกระเบียบไว้ดัง

ต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา

สำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550”

 ข้อ 2 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คำาสั่งใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 4 ให้เพิ่มความ ข้อ 5.14 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการ

ศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549 ดังนี้

  “5.14  สำาหรับนักศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการให้ปริญญาแล้ว และมิได้ทำาให้ทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยเสียหาย ให้โอนเงินค่าประกันของเสียหาย ตามข้อ 5.12.3 มาเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

เป็นบัณฑิตตามข้อ 5.11”

 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้

ระเบียบนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  22  กันยายน  พ.ศ.2550

    

   (นายอรัญ  ธรรมโน)

   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 16 ตุลาคม 2553 มีมติเห็นชอบให้ออก

ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา

สำาหรับบุคลากรประจำาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกในความในข้อ 5.5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อ

จัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  “ข้อ 5.5 ค่าปรับกรณีชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำาหนดวันละ 50 บาท นับตั้งแต่

วันที่มหาวิทยาลัยกำาหนด แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา”

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการ

ศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  “ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

หากพ้นกำาหนดนักศึกษาต้องขอผ่อนผันเพื่อชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมค่าปรับตามข้อ 5.5 แต่ทั้งนี้

ต้องไม่เกินวันที่มหาวิทยาลัยกำาหนดผ่อนผัน”

   ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.2553

       

    (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม)

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เห็นควรวางระเบียบว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา อาศัยอำานาจตาม

ความในมาตรา 18 (2) และ 18 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงกำาหนดระเบียบ

ไว้ดังนี้

 ข้อ 1   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549”

  ข้อ 2    ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ 3    บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ 4    ในระเบียบนี้

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “อธิการบดี”     หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  ข้อ 5    หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังต่อไปนี้

   5.1   วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร

   5.2   ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

   5.3   ใบรับรองผลการศึกษา

   5.4   ใบรับรองคุณวุฒิ

   5.5   ใบรายงานผลการศึกษา

   5.6   ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา

  ข้อ 6    แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ 5 ให้ใช้แบบพิมพ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย

  ข้อ 7    ให้มหาวิทยาลัยควบคุมการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ หลักฐานแสดงผลการศึกษาต่าง ๆ

  ข้อ 8     ให้นายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งทำาหน้าที่รับผิดชอบและดำาเนินการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

  ข้อ 9    วันที่สำาเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ให้ถือวันถัดจากวันสุดท้ายของวันสอบปลายภาค

  ข้อ 10  การออกประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร

   10.1 มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร ให้เฉพาะผู้ที ่มีความ

ประพฤติดี และสำาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติการให้ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร 

หรือปริญญาบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

22

  10.2 ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตรทุกฉบับ หลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยและ

อธิการบดี ลงนาม ให้ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง

  10.3 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำาทะเบียนผู้ที่ได้รับอนุมัติการให้ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือ

ปริญญาบัตรไว้เป็นหลักฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ข้อ 11  การออกวุฒิบัตร

   11.1 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้การศึกษาหรือฝึกอบรมตามหลักสูตรพิเศษให้มหาวิทยาลัยมีอำานาจ  

ออกวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมนั้น

  11.2 ให้อธิการบดีและผู้อำานวยการฝึกอบรม ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยในวุฒิบัตร  

ที่ออกให้

   11.3 ให้มหาวิทยาลัยทำาทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  ข้อ 12   การออกใบรับรองผลการศึกษา

   12.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่ผู ้ที ่สำาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร

มหาวิทยาลัย และกำาลังรออนุมัติการให้ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร ใบรับรองนี้จะมีอายุการใช้งาน

เพียง 90 วัน นับแต่วันที่ออกให้ 

  12.2 ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง และอธิการบดี 

หรือรองอธิการบดี  ที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

  12.3 ให้มหาวิทยาลัยทำาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  ข้อ 13   การออกใบรับรองคุณวุฒิ

   13.1 มหาวิทยาลัย โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาครบถ้วน 

ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติการให้ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร แต่ยังไม่ได้รับ

ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร

   13.2 ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง และอธิการบดี หรือ  

รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

   13.3  ให้มหาวิทยาลัยทำาทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  ข้อ 14    การออกใบรายงานผลการศึกษา

   14.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้ที่กำาลังศึกษาหรือสำาเร็จการศึกษาแล้ว และยื่น  

คำาร้องขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  14.2  ใบรายงานผลการศึกษา จะออกให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

   14.3  ใบรายงานผลการศึกษาสำาหรับผู้ที่กำาลังศึกษาอยู่ให้รายงานผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาที่ทราบ  

ผลการศึกษาแล้ว โดยให้นายทะเบียนลงนาม และประทับตรามหาวิทยาลัย

  14.4 ใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาแล้วทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือรอง

อธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

  ข้อ 15   การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา

   15.1 ในกรณีที่วุฒิบัตรประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร สูญหายหรือชำารุดจนใช้การ

ไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนให้ตามที่เห็นสมควร โดยให้ผู้ขอยื่นคำาร้องขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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  15.2 ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชำารุดจนไม่สามารถจะออกใบรายงานผลการศึกษาได้ 

ถ้าผู้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผลการศึกษา ซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้มหาวิทยาลัย

ออกใบแทนไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษา แต่ให้ผู้ออกใบสำาคัญดังกล่าวหมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย

  15.3  ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อมกับประทับตราดุน

ของมหาวิทยาลัย

 ข้อ 16    การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา

   16.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ที่กำาลังศึกษาอยู่ และยื่นคำาร้องขอตามแบบที่มหาวิ

ทยาลัยกำาหนด

   16.2 ใบรับรองการเป็นนักศึกษานั้น จะออกให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได

  16.3 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของ 

มหาวิทยาลัย

  ข้อ 17  ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา จากผู้ยื่นคำาร้องขอหลักฐาน

แสดงผลการศึกษา ชุดละ 100 บาท

  ข้อ 18 ค่าธรรมเนียมขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ ชุดละ 500 บาท การเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ไม่ใช้บังคับในการออกหลักฐานตามข้อ 5.4 และ 5.5 สำาหรับการ

ออกครั้งแรก

  ข้อ 19   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549

 

(นายอรัญ ธรรมโน)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549

 เพื่อให้การดำาเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา 

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 18 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จึงเห็นสมควรให้ออกระเบียบการเก็บเงินค่ากิจกรรมและวิธีใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมไว้ดังต่อไปนี้

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

  ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบคำาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดเกี่ยวข้องกับเงินค่ากิจกรรมของนักศึกษาที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 

และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้

   “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “อธิการบดี”   หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “นักศึกษา”   หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทำาการปกติ

  ข้อ 5 เงินค่ากิจกรรมตามระเบียบนี้คือ เงินที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

   5.1 เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้

   5.2 เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่องค์การนักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมต่าง ๆ

   5.3 เงินที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมนักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมต่าง ๆ

   5.4 เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่อเป็นเงินค่ากิจกรรมตามระเบียบนี้

   5.5 เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินค่ากิจกรรม

  ข้อ 6 เงินค่ากิจกรรมจะใช้จ่ายในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

   6.1 พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

   6.2 งานประจำาปีของทางราชการ

   6.3 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

   6.4 การกีฬา

   6.5 การสวัสดิการและการกุศล 

  ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่ากิจกรรมจากนักศึกษาได้ไม่เกินอัตราปีการศึกษาละ 300 บาท

 ข้อ 8 เงินค่ากิจกรรมให้เรียกเก็บในวันลงทะเบียนรับเข้าเรียน หรือวันอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกำาหนด แต่ต้องไม่เกิน  

2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
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  ข้อ 9  กรณีชำาระเงินช้ากว่ากำาหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผ่อนผันได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต ่

วันครบกำาหนดตามข้อ 8

  ข้อ 10 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม ดังนี้

   10.1 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกรรมการ

   10.2 ตัวแทนนักศึกษา ตามจำานวนที่เห็นสมควร เป็นกรรมการ

   10.3 อาจารย์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมนักศึกษา และอาจารย์อื่นที่เห็นสมควรจำานวนเท่ากับ ข้อ 10.2 เป็น 

กรรมการ

 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม มีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติและควบคุมการใช้จ่าย เงินค่า

กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบนี้ และโดยประหยัด ทั้งนี้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

   11.1 องค์การนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ขอใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรม จะต้องเสนอโครงการ ตลอดจน 

งบประมาณรายจ่ายที่จำาเป็นต้องใช้จ่ายในแต่ละโครงการต่อสภานักศึกษา เมื่อสภาดังกล่าวให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอ 

รายละเอียด งบประมาณรายจ่ายของโครงการนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง จึงดำาเนินการขอเบิกจ่ายได้

   11.2 ผู้ที่ทำาหน้าที่เบิกจ่ายจะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ สำาหรับวิธีการเบิกจ่ายให้อนุโลม 

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีหลกฐานประกอบการเบิกจ่่ายครบถ้วน

   11.3 ในกรณีที่มีความจำาเป็นรีบด่วน อันองค์การนักเรียนหรือนักศึกษาไม่อาจอนุมัติตามวิธีการในข้อ 11.1 

ได้ทันท่วงที เมื่อนายกองค์การเสนอ ขอให้ประธานกรรมการใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ภายในวงเงิน

ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท แล้วรีบ  แจ้งให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่จะทำาได้

  ข้อ 12 วิธีการเก็บรักษาเงิน ให้ประธานกรรมการเบิกจ่ายเงินค่ากิจกรรมทั้งหมดของแต่ละระดับการศึกษาที่ตน 

รับผิดชอบจากมหาวิทยาลัย แล้วนำาฝากธนาคารพาณิชย์ในนามคณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินค่ากิจกรรม

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”

  ในการถอนเงินจากธนาคารเพื่อใช้จ่ายตามรายการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ ให้มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ลงนาม  

ร่วมกัน โดยต้องเป็นอาจารย์ 2 คน และนักศึกษาคนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีนักศึกษา ก็ให้กรรมการที่เป็นอาจารย์อย่างน้อย  

3 คน ลงนามร่วมกัน 

 ข้อ 13 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี จากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการเห็น

สมควร เพื่อทำาบัญชีรับจ่ายพร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้สามารถตรวจสอบได้ และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะ   ต้อง

รายงานการใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรม พร้อมยอดเงินคงเหลือต่อคณะกรรมการเป็นประจำา 

  ข้อ 14 ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเงินค่ากิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง

  ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอำานาจสั่งการในการออกระเบียบ ประกาศหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

ระเบียบและเป็น  ผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2549

(นายอรัญ ธรรมโน)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2549

 โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้เหมาะสม  

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 18(12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จึงให้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2549 ไว้ดังนี้

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

  ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบคำาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ 4 กีฬาที่ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบนี้คือ กีฬาที่มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันดังต่อไปนี้

   4.1 กีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย

   4.2 กีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดแข่งขัน

   4.3 กีฬาที่จังหวัดจัดแข่งขัน

   4.4 กีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาที่จดทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขัน

   4.5 กีฬาที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดแข่งขัน

   4.6 กีฬาภายในมหาวิทยาลัย

   4.7 กีฬาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรส่งเข้าแข่งขัน

  ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

   5.1 ค่าสมัครเป็นสมาชิกค่าบำารุงประจำาปีค่าสมัครเข้าแข่งขัน จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

   5.2 ค่าอุปกรณ์สำาหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ให้จ่ายเท่าที่จำาเป็น

   5.3 ค่าชุดแข่งขันและชุดวอร์ม สำาหรับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ให้จ่ายโดยประหยัดตามที่กรรมการ 

ฝายกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเห็นสมควร

   5.4 ค่านำ้าเลี้ยงในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน จ่ายได้ไม่เกินคนละ 20 บาทต่อวัน

   5.5 ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวนักกีฬา รวมทั้งผู ้ที ่ฝึกสอนและผู้ควบคุม (ยกเว้นการแข่งขันกีฬาภายใน

มหาวิทยาลัย) ให้จ่ายเป็นค่าอาหารไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน และให้เก็บตัวได้ไม่เกินฤดูการแข่งขันละ 15 วัน

   5.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขัน

    5.6.1 ค่าพาหนะเดินทาง จ่ายได้ไม่เกินอัตราค่าโดยสารยานพาหนะประจำาทางที่ประหยัดและ

เหมาะสมในกรณีจ้างเหมาให้จ่ายได้ตามระเบียบราชการ

    5.6.2 ค่าอาหารนักกีฬาไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน

    5.6.3 ค่าที่พักไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน สำาหรับผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม หากผู้จัดการแข่งขัน

ไม่สามารถจัดที่พักให้ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ
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    5.6.4 ค่าเช่าหรือค่าบำารุงสถานที่ อุปกรณ์สำาหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขันจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

   5.7 ค่าช่วยเหลือกีฬามหาวิทยาลัย หรือกีฬาในกลุ่มมหาวิทยาลัย ให้จ่ายแก่เจ้าภาพจัดการแข่งขันตาม 

จำานวนที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตกลงกัน

   5.8  ค่าเวชภัณฑ์จ่ายได้เท่าที่จำาเป็นตามที่จ่ายจริง

   5.9 ค่ารักษาพยาบาลนักกีฬาท่ีประสบอุบัติเหตุหรือปวย เน่ืองจากฝึกซ้อมหรือแข่งขัน จ่ายได้เท่าท่ีเห็นสมควร 

แต่ต้องไม่เกินจำานวนที่โรงพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บ

  5.10 ค่าพาหนะเดินทางค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคจ่ายได้ตามระเบียบ

ราชการ ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำาสนามให้จ่ายเฉพาะแต่ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน

   5.11 ค่าของรางวัลผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน จ่ายได้ไม่เกินอัตราที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการ

โอลิมปิกแห่ง ประเทศไทยกำาหนดไว้

  5.12 ค่าตอบแทนค่ารางวัลค่าของท่ีระลึกค่าใช้จ่ายในการรับรองนักกีฬา ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องกับ

การแข่งขัน  จ่ายได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

  ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำาโครงการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬาไว้ในงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำารุงการศึกษา เพ่ือจ่าย

ตามระเบียบนี้

  ข้อ 7 เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา ตามระเบียบนี้คือ เงินที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   7.1 เงินค่าบำารุงกีฬาที่เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ.2549 เพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549 

และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549

   7.2 เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการกีฬา

   7.3 เงินที่ได้มาจากการจัดการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

   7.4 เงินค่าช่วยเหลือกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัย

   7.5 เงินอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำาหนดให้ใช้ในกิจการกีฬาได้

  ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอำานาจสั่งการในการออกระเบียบ ประกาศหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

ระเบียบและเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

 

(นายอรัญ ธรรมโน)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553

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

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (32) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/1553 วันที่ 14 สิงหาคม 2553 มีมติเห็นชอบให้ออก

ระเบียบไว้ดังนี้

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบ

โอนผลการเรียน พ.ศ.2553”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 1553 เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผล 

การเรียน

 “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา

ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษาหรือลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก

 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำาผลการเรียนและประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจาก 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมินเข้าสู่รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  

และเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาน้ันเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรท่ีศึกษาโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันอีก

 “การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผนชัดเจนมีการกำาหนด

วัตถุประสงค์หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลที่แน่นอน
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 “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบไม่มีข้อจำากัด 

เรื่องอายุและสถานที่โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย์มีการกำาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร 

วิธีการเรียนการสอน ส่ือ การวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์

การทำางาน หรือเรียนรู้จากบุคคล ครอบครัว สภาพแวดล้อม สื่อ ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นการ

จัดการศึกษาที่ไม่มีหลักสูตรชัดเจน ไม่มีระบบและรูปแบบของการจัดการศึกษาแน่นอนจนถึงไม่มีเลย หากแต่

กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติเช่นเดียวกับการศึกษาอื่น ๆ

 ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับการศึกษาสาขาวิชาท่ีขอโอน

ผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ดำาเนินการพิจารณาการโอนผลการเรียนและ

การเทียบโอนผลการเรียน

 ข้อ 5 ผู้ที่โอนผลการเรียน หรือเทียบโอนผลการเรียน ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและต้องไม่เป็น

ผู้ที่ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

 ข้อ 6 รายวิชาหรือกลุ่ม รายวิชาที่จะนำามาโอนผลการเรียน หรือเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็น รายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไดหรือศึกษามาแล้ว ไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำาเร็จการศึกษา

หรือภาคเรียนสุดท้ายท่ีมีผลการเรียน รายวิชาท่ีพ้นกำาหนดระยะเวลาตามวรรคแรกสามารถดำาเนินการขอเทียบโอน

ได้โดยการสอบประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ 7 ต้องมีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษาก่อนสำาเร็จศึกษา

 ข้อ 8 การโอนผลการเรียนมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  (1) ผู้ที่ขอโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา

หรือต้องการเปลี่ยนสภาพนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติไปเป็นนักศึกษาภาคพิเศษหรือนักศึกษาในโครงการอื่น

  (2) ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่ากว่า 2.00

  (3) ให้โอนผลการเรียนทุกวิชา โดยบันทึกผลการเรียนตามใบรายงานผลการศึกษาทุกรายวิชา

และนำามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม และหน่วยกิตสะสม

 ข้อ 9 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

  (1) การเทียบโอนผลการเรียนอาจจะเทียบโอนรายวิชาหนึ่งต่อหนึ่งรายวิชา หรืออาจจะเทียบ

โอนเป็นกลุ่มรายวิชาก็ได้

  (2) จำานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา หรือของกลุ่มวิชาต้องไม่น้อยกว่าจำานวนหน่วยกิต 

รวมของรายวิชากลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน

  (3) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำามาเทียบโอนจะตอ้งอยู่ในระดับเดียวกัน และมีเนื้อหาสาระ

ความรู้เทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน

  (4) ให้เทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ตำ่ากว่าระดับคะแนน 2 หรือ *C* หรือระดับ

ผลการประเมินผ่าน หรือ “P”
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  (5) จำานวนหน่วยกิตท่ีนำามาขอเทียบโอนต้องไม่เกินสองในสามของจำานวนหน่วยกิตรวมท่ีกำาหนด

ไว้ในหลักสูตรที่กำาลังศึกษา

  (6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนให้บันทึกผลการเรียนด้วยอักษร *T 

(Transfer Credits) และใหนั้บหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่ม รายวิชานั้นเป็น หน่วยกิตสะสม ไม่นำามาคำานวณแต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เว้นแต่เป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ 

ให้กำาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่ม รายวิชาท่ีไดร้ับการเทียบโอนเพ่ือนำามาคิดค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

  (7) ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้ามาศึกษาปริญญาที่สองอีกสาขาหนึ่งให้

สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ทั้งหมด โดยไม่นำาเงื่อนไขในข้อ 9 (3) (4) มาพิจารณาและ

ให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำาเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชาในกรณีที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นว่ายังขาดความรู้บางส่วนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอาจกำาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้ โดย

ไม่นำามานับเป็นหน่วยกิตสะสม

  (8) ผู ้ที ่สำาเร็จการศึกษาอยู ่ในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให ้

สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต โดยไม่นำาเงื่อนไขในข้อ 9(3) และ (4) มา

พิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำาเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชารายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใดที่จะได้รับการเทียบโอนและรายวิชาใดที่จะต้องเรียนเพิ่มตามวรรคแรก ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ 10 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมีหลักเกณฑ์

ดังนี้

  (1) ผู้ที่ขอเทียบโอนจะต้องมีประสบการณ์การทำางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  (2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่รายวิชา

ที่ขอเทียบต้องพิจารณาความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก โดยการประเมินเพื่อเทียบโอนในแต่ละรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชาให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  (3) ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ตำ่ากว่า ระดับคะแนน 2.00 หรือ *C* หรือเทียบเท่าโดย

บันทึกผลการเรียนของรายวิชาที่ขอเทียบโอนเป็นอักษร “PL”(Credits from Prior Leanning) และให้นับ

หน่วยกิตรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นำามาคำานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นหลักสูตรที่ม ี

องค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น

  (4) ให้บันทึกวิธีการประเมินดังนี้

   (4.1) “CT” (Credits from Training) หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมินประสบการณ์

การอบรมตามหลักสูตรที่กำาหนดไว้
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   (4.2) “CP” (Credits from Porfalio) หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมินประสบการณ์

การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน การสอบข้อเขียน

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

ประสบการณ์การสอบข้อเขียนที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน

   (4.4) “CE” (Credits from Examination) หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมิน

ประสบการณ์การสอบข้อเขียน

 ข้อ 11 การเทียบโอนผลการเรียนทั้งในระบบ และนอกระบบหน่วยกิตรวมกันต้องไม่เกินสองในสามของ

หน่วยกิตรวมของหลักสูตร

 ข้อ 12 การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนจะต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียน

แรกของการศึกษาตามหลักสูตร

 ข้อ 13 ผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

 ข้อ 14  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย

 ข้อ 15 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอำานาจออกประกาศ คำาสั่ง ข้อปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มี

อำานาจในการตีความและวินิจฉัยชี้ขาด

 ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553
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นบัหน่วยกิตรายวิชานัน้เป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น�ามาค�านวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม ยกเว้นหลกัสตูร
ที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
  (๔) ให้บันทึกวิธีการประเมินดังนี้
   (๔.๑)  “CT” (Credits from Training) หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมิน
ประสบการณ์การอบรมตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้
   (๔.๒) “CP” (Credits from Porfolio) หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมิน
ประสบการณ์การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน และการสอบข้อเขียน
   (๔.๓) “CS” (Credits from Standardized Test) หมายถงึ หน่วยกติจากการประเมนิ
ประสบการณ์การสอบข้อเขียนที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
   (๔.๔)  “CE” (Credits from Examination) หมายถึง หน่วยกิตจากการประเมิน
ประสบการณ์การสอบข้อเขียน
 ข้อ ๑๑   การเทียบโอนผลการเรียนทั้งในระบบ และนอกระบบหน่วยกิตรวมกันต้องไม่เกินสองใน
สามของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
 ข้อ ๑๒  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนจะต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนแรกของการศึกษาตามหลักสูตร
 ข้อ ๑๓  ผูท้ีไ่ด้รบัการโอนผลการเรยีนและเทยีบโอนผลการเรยีนไม่มสีทิธิไ์ด้รับปรญิญาเกียรตนิยิม
 ข้อ ๑๔  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจออกประกาศ ค�าสั่ง 
ข้อปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
 ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ�านาจในการตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

     
       
     (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม)
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

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

     (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม)

        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมายเหตุ : เหตุในการประกาศใช้ระเบียบนี้ ด้วยมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกำาหนดให้มีการเทียบ

โอนผลการเรียนที่สะสมไว้ในระหว่างรูปแบบการศึกษาเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้นั่น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราดังกล่าว และเป็นการเปิด 

โอกาสให้มีการนำาผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเทียบเข้าสู่ระบบการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตลอดจนเพื่อให้การโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นไปอย่าง 

ยุติธรรม เช่ือถือ ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานเดียวกัน ท้ังยังคงรักษาไว้ซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ซ่ึงเป็นอำานาจสภามหาวิทยาลัย 

ตามมาตรา 38(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในการออกระเบียบเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน จึง

จำาเป็นต้องออกระเบียบนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ. 2549

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดำาเนินการโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ เพื่อ 

สนองความต้องการของท้องถิ่น ตลอดมานั้น เนื่องจากสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็นการ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาสำาหรับการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการให้ 

ดีขึ้น อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 18(2) และ 18(12) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากร 

ประจำาการ พ.ศ.2549”

  ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

  ข้อ 3  ในข้อบังคับนี้

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   “นักศึกษา”   หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในโครงการ 

       จัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ

    “การให้การศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เพิ่ม 

       ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มพูน 

       วิทยฐานะ

  “บุคลากรประจำาการ”  หมายความว่า  บุคคลที่กำาลังปฏิบัติทั้งสังกัดภาครัฐหรือเอกชน 

       โดยไม่จำากัดอาชีพ

   “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่เป็นที่ 

       ปรึกษาดูแลสนบัสนนุทางด้านวชิาการ วธิกีารเรียน  

       ควบคุมโปรแกรมการเรียน และให้มีส่วนในการ 

       ประเมินผล
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  “คณะอาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  กลุ่มบุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่ 

       เป็นที่ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธี 

       การเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน

  “ศูนย์ให้การศึกษา”  หมายความว่า  สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นสำาหรับ 

       ให้การศึกษาแก่บุคลากรประจำาการ

  “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความว่า วิธีการจัดการศึกษาสำาหรับบางรายวิชาใน 

       หลักสูตร โดยผู้เรียนไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน  

       แต่อาศัยวิธีการเรียนโดยสื่อประเภทต่าง ๆ แทน

 ข้อ 4  ในการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษา

ในเขตท้องถิ่นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

  ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการได้เฉพาะโปรแกรมวิชาที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตรแล้ว

  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสมในรายวิชาที่ไม่บังคับให้เข้าชั้นเรียนตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนและการสอบเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 

  ข้อ 5  ในการขอเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำานวยการโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุ

คลากรประจำาการ

  เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ให้มหาวิทยาลัยกำาหนดให้มีจำานวนนักศึกษาตามโครงการจัด

การศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย

  ข้อ 6  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 43

          6.1 คณะกรรมการอำานวยการโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ ประกอบด้วย 

อธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำานวยการสำานัก/สถาบันที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดย 

ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

  ในกรณีจำาเป็น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการอำานวยการโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ คณะกรรมการอำานวยการโครงการจัด

การศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ ทำาหน้าท่ีอำานวยการบริหารโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ

ของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อย

         6.2 คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ หรือคณะ

กรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

   คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการทำาหน้าที่ดำาเนิน

งานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ
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  ข้อ 7  ในการรับเข้าศึกษา ให้มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาจากบุคลากรประจำาการ 2 ประเภท คือ ประเภท

เข้าศึกษาตามความต้องการของต้นสังกัดและประเภทบุคคลทั่วไป โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2549 และ

ประกาศมหาวิทยาลัย

   การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ความพร้อมเพื่อใช้ผล

การสอบ เป็นเกณฑ์หนึ่งในการรับเข้าศึกษา และอาจใช้เป็นแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมเฉพาะราย

ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

  ข้อ 8  มหาวิทยาลัยต้องจัดอาจารย์ท่ีปรึกษา และหรือคณะอาจารย์ท่ีปรึกษารับผิดชอบและให้คำาปรึกษา

แก่นักศึกษา ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หรือเวลาอื่นตามความเหมาะสม

   เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและหรือคณะอาจารย์ท่ีปรึกษา สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีคู่มือสำาหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  ข้อ 9  การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสามารถดำาเนินการได้ทั้งในและหรือนอกเวลาราชการ

   ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ 

เพิ่มเติมกำาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต ในกรณีที่นักศึกษารายใดม ี

ความจำาเป็น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณา ให้ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิตได้ แต่ต้อง 

ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  ข้อ 10  เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กำาหนดให้อาจารย์ผู้สอน สอนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 คาบ 

โดยในคาบหนึ่ง ให้มีเวลาสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที

   ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการทำาหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบใน

การจัดอาจารย์ผู้สอนตามที่โปรแกรมวิชาและคณะเสนอ ในแต่ละภาคการศึกษา

  ข้อ     11           ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำาเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้แก่นักศึกษาในแต่ละภาค 

การศึกษา  

 ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้นักศึกษามี และใช้ตำาราหลักในรายวิชาที่เปิดสอน ตำาราหลัก อาจเรียบ

เรียบโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขตและระดับของเนื้อหาเหมาะสม

กับระดับการศึกษา

  ข้อ 13  ให้มีการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยต้อง

พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ พื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน และเพียงพอกับจำานวนนักศึกษาที่มีอยู่

  ข้อ 14  ให้มหาวิทยาลัยจัดบริการห้องสมุดและอำานวยความสะดวกแก่นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดมากขึ้น
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  ข้อ 15  เกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2549 และให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

คณะกรรมการทำาหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ

  ข้อ 16  การจ่ายเงินตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการดำาเนินการ ค่าตอบแทนการส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้จ่ายได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่า

ธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ในภาคการศึกษานั้น

  อัตราการเก็บและการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ. 

2549

  ข้อ 17  ให้จ่ายค่าตอบแทนในการออกข้อสอบ ค่าตรวจกระดาษคำาตอบในการสอบวัดความรู้พื้นฐาน

และในรายวิชาที่จัดตามระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสม ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  ข้อ 18  ให้มหาวิทยาลัย ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้อาจารย ์

ผู้สอนได้ข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน

  ข้อ 19  ให้มีการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการทุกระยะ 2 ปี เพื่อพัฒนา

โครงการ

  ข้อ 20  ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญ

หาจากการใช้ข้อบังคับนี้

 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2549

    

    (นายอรัญ ธรรมโน)

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ 

พ.ศ. 2549

 เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัด 

การศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรให้กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ดังนี้

  1. ครุศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท

  3. ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  4. บริหารธุรกิจบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,500 บาท

 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

   

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

62

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ

พ.ศ. 2550

 เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการ 

จัดศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สำาหรับการศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา ดังนี้

 1. ครุศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  9,500  บาท

 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  10,000  บาท

 3. ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  9,500  บาท

 4. บริหารธุรกิจบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  9,500  บาท

   ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2550

   

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

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

 เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัด

ศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาปีการศึกษา พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรให้กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ดังนี้

  1. เทคโนโลยีบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท

  2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  3. นิเทศศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,500 บาท

 

   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

    

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

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

  เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน สำาหรับ

นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรให้กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้

  1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท

  2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท

  3. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท

  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,500 บาท

 

   ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

  

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี

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

 เพื ่อให้การดำาเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นักศึกษาโครงการจัดการศึกษา

สำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรให้กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับ

ปริญญาตรี ดังนี้

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

  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ  

4,500 บาท

    ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี

โครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ (กศ.บป.) พ.ศ.๒๕๕๕

 

 เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินค่า 

ธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการจัดการศึกษาสำาหรับ

บุคลากรประจำาการ (กศ.บป.) พ.ศ.๒๕๔๙  จึงเห็นสมควรให้กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ระดับปริญญาตรี ดังนี้

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

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

   

 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 

๔,๕๐๐ บาท

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี)

   รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง การชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นรายวิชาเรียน

และค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน สำาหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.

 

 เพื่อให้การดำาเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษา

สำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2549 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมเมื่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบกำาหนดแนวปฏิบัติการชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นรายวิชา และค่าธรรมเนียมการขอโอนผลการเรียนสำาหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ดังนี้

  1. ให้นักศึกษาจ่ายชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กำาหนด ในทุกภาคเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเรียน

  2. ในกรณีท่ีนักศึกษาชำาระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายครบตามจำานวนภาคเรียนในแผนการเรียนแล้วแต่ 

ยังไม่สำาเร็จการศึกษา และมีรายวิชาที่ต้องเรียนในภาคเรียนถัดไป หากจำานวนหน่วยกิตที่เรียนในภาคเรียนถัดไป

ดังกล่าว รวมแล้วไม่เกิน 6 หน่วยกิต จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคเรียนนั้น 

แต่ให้จ่ายค่าบำารุงการศึกษาแทนในอัตราภาคเรียนละ 700 บาท

  3. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนโดยชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จะได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นรายวิชา และค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน

   จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

 

   ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคำาร้องนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค

 

 เพื่อให้การพิจารณาคำาร้องนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยมติที ่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 จึงได้กำาหนดเกณฑ์การพิจารณาคำาร้อง

นักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคไว้ดังนี้

  1. กรณีเจ็บปวย ผู้ท่ีมีสิทธ์ิย่ืนคำาร้องจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าปวย โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล 

ของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน สถานีอนามัย ที่ระบุวันและเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น

  2. กรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

   2.1 ไปราชการ/ไปสอบ/ไปศึกษาดูงาน/ไปปฏิบัติงานตามคำาสั่ง (อยู่เวร) ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำาร้อง

จะต้องมีหลักฐานยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด และระบุวัน-เวลาชัดเจน

   2.2 งานฌาปนกิจ ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำาร้องจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างใกล้ชิด (บิดา-มารดา, 

 พี่-น้อง, คู่สมรส) และมีหลักฐานใบมรณบัตร

   2.3 เกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง ผู้มีสิทธ์ิย่ืนคำาร้องจะต้องมีหลักฐานใบแจ้งความบันทึกประจำาวัน 

จากสถานีตำารวจ ระบุวัน-เวลาชัดเจน เท่านั้น

  3. กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ

  ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

   จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติโดยทั่วกัน

    

   ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง  การกำาหนดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

หมวดที่ 7 การขอโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการโอนสถานภาพนักศึกษา ข้อ 22.4.4  

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สามารถเทียบโอนรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยไม่นำาเงื่อนไข ข้อ 22.1 และข้อ 22.4.1 มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์

การสำาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดรายวิชาหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาข้างต้นให้เรียนในหมวดการศึกษาทั่วไป จำานวน 15 หน่วยกิต  

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 30 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบ 

กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จึงออกประกาศไว้

ดังนี้

ข้อ  1  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องศึกษาดังนี้

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

บังคับเรียน     9  หน่วยกิต

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำางาน 3(3-0-6)

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

บังคับเรียน      3  หน่วยกิต

GEH0101 วิถีลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)
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(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

บังคับเรียน            3  หน่วยกิต

GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(3-0-6)

ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ วันที่        เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2558
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(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

บังคับเรียน            3  หน่วยกิต

GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(3-0-6)

ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็น 

ต้นไป

ประกาศ  ณ วันที่        เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2558

            

(ดร.พิพัฒน์   ลิมปนะพิทยาธร)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(ดร.พิพัฒน์   ลิมปนะพิทยาธร)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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งานทะเบียนที่นักศึกษาควรทราบ

 การปฏิบัติตนในการรับบริการ

  นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 1. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ไปติดต่อกับหน่วยงาน

 2. แต่งกายสุภาพ เมื่อไปติดต่อกับหน่วยงาน

 3. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ประจำาหน่วยงานด้วยกิริยาวาจาสุภาพ

 4. เตรียมหลักฐานต่างๆให้พร้อม

 5. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการของแต่ละหน่วยงานโดยละเอียดและปฏิบัติตาม

  ตัวอย่างเช่น

   5.1 การติดต่อกับสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร และ 

หลักฐานทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัตินักศึกษาต้องยื่นคำาร้องเป็นหลักฐาน ควรปฏิบัติดังนี้

   5.1.1 เลือกคำาร้องให้ตรงความประสงค์

     5.1.2 กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน

     5.1.3 ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุในคำาร้องให้ครบ

     5.1.4 ติดตามผลหลังจากยื่นคำาร้องแล้ว 3 - 5 วัน

     ดังนั้น นักศึกษาควรวางแผนก่อนล่วงหน้า สำาหรับการติดต่อขอหลักฐานต่าง ๆ อย่างน้อย 1-3 วัน 

ก่อนถึงวันที่ต้องการใช้หลักฐานเหล่านั้น เพราะสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่สามารถให้บริการ

แก่นักศึกษาโดยเร่งด่วนได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด

เหล่านั้นอันจะส่งผลเสียหายท้ังนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดปัญหาในการขอรับบริการไม่ควรแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ อาจารย์ประจำาหน่วยงาน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือเขียนบันทึกแจ้งต่อฝายต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ

1. ระบบการศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค (Semester) โดยแบ่งการศึกษาหนึ่งเป็น  

2 ภาคเรียนปกติ คือภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนหนึ่งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และ 

มหาวิทยาลัยอาจจะเปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพ่ิมข้ึนก็ได้ แต่ไม่นับเป็นภาคเรียนปกติ มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  

แต่ให้มีจำานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับภาคเรียนปกติ  
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 2. ระบบหน่วยกิต

 กำาหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กำาหนดเป็นหน่วยกิตหรือมาตราที่แสดงถึงเวลาเรียน

เป็นคาบต่อสัปดาห์ ใน 1 คาบ จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 60 นาทีและหน่วยกิตจะแสดงค่าระดับความ

สำาคัญในแต่ละรายวิชาด้วยซึ่งเวลาเรียนอาจจะเท่ากันหือมากกว่าจำานวนหน่วยกิตก็ได้

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

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

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

เพ่ือให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดเง่ือนไขการลงทะเบียน

ไว้ดังนี้

  นักศึกษา กศ.บป. จะลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

3. การลงทะเบียนวิชาเรียนออนไลน์ผ่านทาง Internet

4. การแก้ “I”, IP

เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งผลว่าได้เกรด “I”, IP ในรายวิชาใด นักศึกษาจะต้องรีบดำาเนินการติดต่ออาจารย์

ผู้สอนในรายวิชาที่ได้เกรด “I”, IP นั้น เพื่อทำางานเพิ่มให้สมบูรณ์และผู้สอนจะได้เปลี่ยนเกรด “I”, IP เป็นค่า

ระดับคะแนน โดยเกรด “I” ต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไปและสำาหรับ IP ต้อง

ดำาเนินการให้เสร็จสิ้นใน 1 ภาคเรียนถัดไป

5. การรักษาสภาพนักศึกษา หรือการลาพักการเรียน

นักศึกษาที่มีความจำาเป็น หรือมีความประสงค์จะรักษาสภาพ/ลาพักการเรียนในภาคเรียนใด จะต้องยื่น

คำาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและ จะต้องดำาเนินการให้เสร็จ

สิ้นภายในเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วและมีความประสงค์จะขอลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้นให้ขอ

คำาร้องขอลาพักการเรียนที่ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ

การขอลาพักการเรียน จะลาพักได้คราวละ 1 ภาคเรียนเท่านั้น สำาหรับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนแรกที่

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว ไม่สามารถ ยื่นคำาร้องขอลาพักการเรียนหรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษายกเว้นบาง

กรณี 

6. การประมวลผลการศึกษา

สิ้นภาคเรียนแรกต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 1.00  ถ้าต่ำ�กว่าที่กำาหนดต้องพ้นสภาพ   

การเป็นนักศึกษา 



SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

75

สิ้นภาคเรียนที่สองแรกต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 1.25 ถ้าต่ำ�กว่าที่กำาหนดต้องพ้น

สภาพการเป็นนักศึกษา 

สิ้นภาคเรียนที่สามต้องได้เกรดเฉลี่ยมากกว่าสะสมหรือเท่ากับ 1.50 ถ้าต่ำ�กว่าที่กำาหนดต้องพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา 

สิ้นภาคเรียนที่สี่ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ  1.75  ถ้าต่ำ�กว่าที่กำาหนดต้องพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษา 

สิ้นภาคเรียนที่ห้าต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ถ้าต่ำ�กว่าที่กำาหนดต้องพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษา 
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6.  การประมวลผลการศึกษา

      สิน้ภาคเรยีนแรกต้องได้เกรดเฉลีย่สะสมมากกว่าหรือเท่ากบั 1.00  ถ้าต�า่กว่าทีก่�าหนดต้องพ้นสภาพ  

การเป็นนักศึกษา 

        สิ้นภาคเรียนที่สองแรกต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 1.25  ถ้าต�่ากว่าที่ก�าหนดต้องพ้น

สภาพการเป็นนักศึกษา 

      สิน้ภาคเรยีนท่ีสามต้องได้เกรดเฉลีย่มากกว่าสะสมหรอืเท่ากบั 1.50 ถ้าต�า่กว่าทีก่�าหนดต้องพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา 

          สิ้นภาคเรียนที่สี่ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ  1.75  ถ้าต�่ากว่าที่ก�าหนดต้องพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษา 

        สิน้ภาคเรยีนทีห้่าต้องได้เกรดเฉลีย่สะสมมากกว่าหรอืเท่ากบั 2.00  ถ้าต�า่กว่าท่ีก�าหนดต้องพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษา 

พ้นสภาพ GPA < 1.00 GPA>=2.00 ปกติภาคเรียน
แรก

ภาคเรียน
ถัดไป

GPA : 1.00-1.99

วิกฤติ

พ้นสภาพ GPA < 1.25 GPA>=2.00 ปกติ

ภาคเรียน
ถัดไป

GPA : 1.25-1.99

รอพินิจ 1

พ้นสภาพ GPA < 1.50 GPA>=2.00 ปกติ

ภาคเรียน
ถัดไป

GPA : 1.50-1.99

รอพินิจ 2

พ้นสภาพ GPA < 1.75 GPA>=2.00 ปกติ

ภาคเรียน
ถัดไป

GPA : 1.75-1.99

รอพินิจ 3

พ้นสภาพ GPA < 2.00 GPA>=2.00 ปกติ
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7. การขออนุญาตสอบในกรณีที่ตารางสอบซ้ำ�ซ้อน/การขาดสอบกลางภาค, ปลายภาค

 นักศึกษาที่ตารางสอบซ้ำ�ซ้อน ให้ดำาเนินการดังนี้
1. ขอรับแบบฟอร์มสอบกับกรรมการกลาง
2. ยื่นคำาร้องที่ผ่านการอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานำาส่งสำานักส่งเสริมวิชาการฯ 

ทั้งนี้ให้ดำาเนินการก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
3. เข้าสอบตามห้องสอบกรรมการกลาง โดยมาติดต่อขอสอบก่อนเวลาสอบจริง 1 ชั่วโมง

         กรณีนักศึกษาขาดสอบกลางภาค
1. รับคำาร้องขออนุญาตสอบที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. คำาร้องขอสอบต้องผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา, ผู้สอนรายวิชาที่ขาดสอบ แล้วนำาคำาร้อง

ไปยื่นยังคณะวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ

         กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค
1. ให้ยื่นคำาร้องขออนุญาตสอบอย่างช้าที่สุดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบเป็นต้นไป
2. มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้สอบตามเกณฑ์การพิจารณา (ดูรายละเอียดในคู่มือการศึกษา)

8. การโอนสภาพนักศึกษา

  นักศึกษาภาคปกติสามารถโอนสภาพเป็นนักศึกษา ภาค กศ.บป. ได้เมื่อมีความจำาเป็นโดยยื่นคำาร้องขอ

อนุมัติจากมหาวิทยาลัยและให้เขียนคำาร้องขอโอนวิชาเรียนด้วย   

9. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1. นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำานำาหน้านาม เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานต่างๆ ดังนี้

- คำาร้องเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย

- ใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ

- ใบสำาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.4) พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ

- ใบสำาคัญการสมรส (ค.ร.3) พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ

- สำาเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ท.ร.14) พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ

      ให้ยื่นคำาร้องพร้อมหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวที่สำานักส่งเสริมวิชาการฯ นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว

จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวในใบสำาคัญต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้ได้
2. การขอแก้ไข วันเดือน ปีเกิด ที่ผิดพลาด จะต้องนำาหลักฐาน เช่น สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อม

สำาเนา หรือสูติบัตรยื่นพร้อมคำาร้องขอแก้ วัน เดือน ปีเกิดที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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 10. การทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

  บัตรประจำาตัวนักศึกษา เป็นเอกสารทางราชการท่ีมหาวิทยาลัยจะออกให้กับนักศึกษาทุกคน ซ่ึงนักศึกษา 

จะต้องแสดงบัตรทุกครั้งในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือเข้าสอบ

 การขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ
1. นักศึกษาเข้าใหม่ จะต้องทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สำานักงานส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนกำาหนด
2. นักศึกษาท่ีทำาบัตรประจำาตัวสูญหาย หรือเสียหาย ให้ย่ืนคำาร้องทำาบัตรใหม่พร้อมกับชำาระเงิน 100 บาท
3. บัตรประจำาตัวหมดอายุ ปกติมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจำาตัวให้เท่ากับอายุการเป็นนักศึกษาปกติ 

คือ 2 ปี และ 4 ปี และ 5 ปี ถ้านักศึกษายังไม่จบการศึกษาและต้องใช้บัตรนักศึกษาต่อไป ให้ยื่นคำาร้องขอต่อบัตร
ประจำาตัวนักศึกษาและชำาระค่าธรรมเนียมอีกคนละ 100 บาท มหาวิทยาลัยจะต่อบัตรประจำาตัวให้คราวละ 1 ปี

11. การขอจบการศึกษา

  ในภาคเรียนสุดท้ายที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรของทุกระดับ ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอจบการศึกษา 

ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนที่จบการศึกษา ณ สำานักส่งเสริมวิชาการฯ โดยดำาเนินการดังนี้
1. นักศึกษา/ตัวแทนห้อง รับเอกสารซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มคำาร้องใบขอจบ, ใบตรวจสอบ 
2. ข้อมูลส่วนตัว, ใบรายชื่อ ส่งใบขอจบ ณ สำานักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อนำาไปใช้และตรวจสอบความ 

ถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว
3. นักศึกษา/ตัวแทนห้อง เก็บรวบรวมเอกสารตามข้อ 1. พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป และ1 นิ้ว 2 รูป ถ่าย

สวมชุดครุย ที่งานบริการการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำาหนด หรือนักศึกษาที่ประสงค์จะสำาเร็จการศึกษาให้
กรอกข้อมูลคำาร้องผ่าน web ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนที่จบการศึกษา หากไม่กรอกข้อมูลแจ้งให้สำานักฯ
ทราบถือว่านักศึกษาจะไม่ขอจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น 

12. การขอใบรับรอง ใบรับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร

- นักศึกษาจะเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมอนุมัติผล

แล้วเท่านั้น

- เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงาน

ผลการศึกษาให้นักศึกษา

- หลักฐานใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะออกให้กับผู้

สำาเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นคำาร้องและชำาระเงิน  
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กำาหนดมาตรฐานการให้บริการ จำาแนกตามประเภทใบรับรอง (นักศึกษาปัจจุบัน)

ประเภทใบรับรอง เอกสารแนบ กำาหนดรับ

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 1 วันทำาการ

ใบรับรองการเป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย 1 วันทำาการ

ใบรับรองว่าเรียนครบหลักสูตรและกำาลังรอสภาฯ 

อนุมัติให้ปริญญา 

แนบรูปถ่าย 2 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุด

ครุย)

1 วันทำาการ

ใบแทนปริญญาบัตร/ใบแทนประกาศนียบัตรฯ

(กรณีสูญหาย/ชำารุด)

แนบใบแจ้งความ/รูปถ่าย 1 นิ้ว,  

2 นิ้ว อย่างละ 1 รูป (ป.ตรี สวมชุด

ครุย)

1 วันทำาการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript) 1 วันทำาการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (Transcript)

เขียนชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ

ยังไม่สำาเร็จการศึกษา 1 วันทำาการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript) สำาเร็จการศึกษา  แนบรูป 

ถ่าย 1 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย) 

1 วันทำาการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (Transcript)

เขียนชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ

สำาเร็จการศึกษา  แนบรูป 

ถ่าย 1 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย) 

1 วันทำาการ

ใบรับรองอื่น ๆ 1 วันทำาการ

*หมายเหตุ การออกเอกสารทางการศึกษา ต้องชำาระเงิน ใบละ 100 บาท
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ขั้นตอนการใช้บริการขอใบรับรองทางการศึกษา
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ขั้นตอนการใช้บริการขอใบรับรองทางการศึกษา

กรอกแบบฟอร์มใบค�าร้องขอใบรับรอง

น�าใบค�าร้องช�าระเงินที่งานคลัง

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่นัดวันมารับใบรับรอง

น�าใบเสร็จรับเงินมายื่นต่อเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรอง
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ขั้นตอนการทำาบัตรนักศึกษาใบที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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ขั้นตอนการท�าบัตรนักศึกษาใบที่ 2

บัตรหายหรือช�ารุด

เขียนแบบฟอร์มท�าบัตรนักศึกษาใหม่ที่ส�านักส่งเสริมฯ

ช�าระเงินที่งานคลัง 100 บาท

ยื่นแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่ส�านักส่งเสริมฯ

นั่งรอ 10 นาที รับบัตรนักศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรอง
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ระบบบริก�ร
ก�รศึกษ�ออนไลน์

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY  

ระบบบริกำร
กำรศึกษำออนไลน์
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หลักสูตร
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY  





SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม
ระดับปริญญ�ตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

 เทคโนโลยีบัณฑิต 

 - ส�ข�วิช�เทคโนโลยีไฟฟ้�อุตส�หกรรม

 - ส�ข�วิช�เทคโนโลยีก�รจัดก�รอุตส�หกรรม
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เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

1. ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคุณธรรม

และจริยธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

1.2 ความสำาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะต้องศึกษา ปฏิบัติ งานด้านอุตสาหกรรม และสามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร         
 3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สามารถประกอบอาชีพ โดยนำาหลักวิชาการทางด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดในการนำาเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม

  3.3  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำา สามารถวางแผน ประสานงาน และสร้างหลักมนุษยสัมพันธ์

กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี

 3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิด

ชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพและสังคม

2. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา       
        1. สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเอกดังนี้

 - วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม รับนักศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้า การ

ติดตั้งไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องทำาความเย็นและเครื่องปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 - วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา

 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างหลักสูตร

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า     92   หน่วยกิต 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30 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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 

     บังคับเรียน                              3   หน่วยกิต 

     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      56   หน่วยกิต
    2.1  กลุ่มวิชาบังคับร่วม      26  หน่วยกิต

 2.1.1 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะ      18  หน่วยกิต

 2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8 หน่วยกิต

     2.2  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                            30  หน่วยกิต

- รายวิชาบังคับวิชาเอก      18   หน่วยกิต

- รายวิชาเลือกวิชาเอก      12   หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6    หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกิต

    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต

    บังคับเรียน  9  หน่วยกิต
     GEL0101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6)

     GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการทำางาน   3(3-0-6)
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     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
     GEL0301   ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

     GEL0303   ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0304   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0305   ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต

    บังคับเรียน  3  หน่วยกิต
     GEH0401  วิถีลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา    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  เรียนรู้คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง   3(3-0-6)

     GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6)

    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

    บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 

     GES0501   วิเคราะห์การคิด     3(2-2-5)

    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
     GES0502   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6)

     GES0503   ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5)

     GES0601   เกษตรเพื่อชีวิต     3(3-0-6)

     GES0701   อาหารและโภชนาการเบื้องต้น   3(3-0-6)

     GES0702   การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ   3(2-2-5)

     GES0801   งานช่างในชีวิตประจำาวัน    3(2-2-5)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า                 56   หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม เรียน 26 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

  2.1.1 กลุ่มวิชาแกนเฉพาะ เรียน 18 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
 6501205   การเขียนแบบวิศวกรรม       3(1-4-4)

 6501307  คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5)

 6502212   วิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6)

 6502213   วัสดุอุตสาหกรรม     3(3-0-6)

 6503340   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

 6503447   การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี   3(2-2-5)

2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     8   หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้

กลุ่ม 1 กลุ่มวิชาโครงงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 6504574 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(2-2-5)

 6504575 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   2(1-2-3)  

 6504576  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(270)

กลุ่ม 2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   2(90)

 7000490 สหกิจศึกษา     6(640)

2.2 กลุ่มวิชาเอก เลือกเรียนเพียงหนึ่งกลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต   

จากวิชาเอกต่อไปนี้

วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

รายวิชาบังคับวิชาเอก                                                18   หน่วยกิต
 6502108   วงจรดิจิตอลและลอจิก    3(2-2-5)

  6502110   การออกแบบระบบไฟฟ้า    3(3-0-6)

  6502422   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6)

 6503125 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า     3(3-0-6)

  6503129   การวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม  3(2-2-5)

  6503373   สัมมนาในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(2-2-5)
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รายวิชาเลือกวิชาเอก                                                      12   หน่วยกิต
  6502109    เครื่องจักรกลไฟฟ้า    3(2-2-5)

 6502319  โปรแกรมสำาเร็จรูป    3(2-2-5)

  6503126 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   3(2-2-5)

 6503127 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์   3(2-2-5)

  6503130  ระบบพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5)

  6503131 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์    3(2-2-5)

  6503339   การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   3(2-2-5)

  6503341 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(2-2-5)

  6504159  ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5)

  6504160 การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 3(2-2-5)

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 รายวิชาบังคับวิชาเอก                                                      18   หน่วยกิต
 6502214    การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

 6502218   การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

  6502422   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6)

 6502423 การจัดการอุตสาหกรรม    3(2-2-5)

  6503373   สัมมนาในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(2-2-5)

  6503451 สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม   3(2-2-5)

รายวิชาเลือกวิชาเอก                                                       12   หน่วยกิต
 6502215   กระบวนการผลิต     3(3-0-6)

 6502319   โปรแกรมสำาเร็จรูป    3(2-2-5)

 6503235 การวางแผนและควบคุมการผลิต   3(2-2-5)

  6503237 การออกแบบและวางผังโรงงาน   3(2-2-5)

 6503449  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  6503450   การจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

  6503452 การวิจัยดำาเนินงานเบื้องต้น    3(2-2-5)

  6503455 การจัดการบำารุงรักษา    3(2-2-5)

  6504466 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6)

  6504467 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม   3(3-0-6)
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 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำ�กับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำาเร็จหลักสูตรของสาขา

วิชานี้
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปรัชญา  ความสำาคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร
 รอบรู้ คู่คุณธรรม นำาสหวิทยาการ บริหารจัดการองค์กร

 1.2  ความสำาคัญของหลักสูตร
 การศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับ

ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำาคัญในเรื่องการกระจายอำานาจการปกครองไปสู ่

ท้องถิ่น การให้ท้องถิ่นมีอิสระในการกำาหนดนโยบาย มีอิสระการใช้หรือควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ของท้องถิ่นเอง  

ดังนั้น การให้ท้องถิ่นมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล มีสำานึกในส่วนรวมหรือมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคลากรภาครัฐหรือแม้กระทั่ง

บุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในองค์การภาครัฐแต่ต้องคำานึงถึงประโยชน์ขององค์การหรือประโยชน์ของสังคมจึงเป็นสิ่ง

สำาคัญ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาในการเปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่สำานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาได้พิจารณาให้การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ม ี

การติดตามประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  

การเมืองและวัฒนธรรมที่มีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา

 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศในการเข้าไปร่วม 

พัฒนาประเทศทั้งในระดับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับอารยประเทศ โปรแกรม

วิชาฯ จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้หลักสูตรครอบคลุมมาตรฐาน

ความรู้ และแสดงสาระความรู้ตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้รัก

ถิ่นฐาน รับใช้ท้องถิ่น สามารถเข้าใจในระบบบริหารงานภาครัฐ มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นการ 

อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

และมีทักษะในการประกอบอาชีพ อันนำาไปสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ

1.3.2 เพ่ือให้บัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์มีความตระหนักและสนใจปรากฏการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง 
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1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
  3.1.1  จำานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต

     1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า      12   หน่วยกิต

      บังคับเรียน                             9  หน่วยกิต

     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า           3   หน่วยกิต

    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต

     บังคับเรียน                             3   หน่วยกิต

     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า           6   หน่วยกิต

    1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 

     บังคับเรียน                           3   หน่วยกิต 

    เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต

   2)  หมวดวิชาเฉพาะ      95 หน่วยกิต

    2.1  กลุ่มวิชาแกน      60 หน่วยกิต

    2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหา   ไม่น้อยกว่า    27 หน่วยกิต

     - บังคับเรียน      15 หน่วยกิต

     - เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต

    2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   8 หน่วยกิต

   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต



SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

133

  3.1.3  รายวิชา

   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต

      1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต

      บังคับเรียน  9  หน่วยกิต

     GEL0101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6)

     GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการทำางาน   3(3-0-6)

      เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

     GEL0301   ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6

     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

     GEL0303   ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0304   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0305   ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

      1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

      บังคับเรียน  3  หน่วยกิต

     GEH0401  วิถีลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา    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  เรียนรู้คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง   3(3-0-6) 

     GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6)

      1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

        เรียนไม่น้อยกว่า        9  หน่วยกิต

      บังคับเรียน           3  หน่วยกิต 

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

     GES0502   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6)

     GES0503   ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5)

     GES0601   เกษตรเพื่อชีวิต     3(3-0-6)

     GES0701   อาหารและโภชนาการเบื้องต้น   3(3-0-6)

     GES0702   การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ   3(2-2-5)

     GES0801   งานช่างในชีวิตประจำาวัน    3(2-2-5)

          

   2)  หมวดวิชาเฉพาะ      95   หน่วยกิต

    2.1  กลุ่มวิชาแกน      60   หน่วยกิต

     2581103        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6)

     2581104   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์     3(3-0-6)

     2581105        การบริหารราชการไทย    3(3-0-6)

     2581201   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3(3-0-6)

     2581301   องค์การและการจัดการ    3(3-0-6)

     2581302   การบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6)

     2582103   การปกครองท้องถิ่นไทย    3(3-0-6)

     2582204   กฎหมายปกครอง     3(3-0-6)

     2582301   นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6)

     2582305   การบริหารงานคลังและงบประมาณ  3(3-0-6)

                2582306   วิทยาการทางการบริหาร    3(3-0-6) 

     2583101   รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง   3(3-0-6)

     2583309   การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6)

     2583310   ระบบสารสนเทศสำาหรับการบริหาร   3(3-0-6)

     2583903        สถิติสำาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5)

     2583904   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5) 

     2584302   จริยธรรมทางการบริหาร    3(3-0-6)

     2584905   สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6)

     2584907   หัวข้อพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(2-2-5)

     3631001   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป    3(3-0-6)
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    2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหา   ไม่น้อยกว่า  27   หน่วยกิต

     - บังคับเรียน      15   หน่วยกิต

 ให้เรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้

 (ก) กลุ่มนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

     2582403   องค์การแห่งนวัตกรรม    3(3-0-6)

     2582404   การตลาดสำาหรับการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 

     2583405   การจัดการนวัตกรรม    3(3-0-6)

     2583406   นวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6)

      2583407   ความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนวัตกรรมภาครัฐ  3(3-0-6)

 (ข) กลุ่มนโยบายสาธารณะและการวางแผน

     2582501   การวางแผนเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6)

     2582503   นโยบายพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ  3(3-0-6)

     2583503   การวิเคราะห์นโยบาย    3(3-0-6)

     2583505   การประเมินผลโครงการ    3(3-0-6)

     2583506   นโยบาย แผน และโครงการสำาหรับชุมชน  3(3-0-6) 

 (ค) กลุ่มการบริหารจัดการท้องถิ่น

      2582603   แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการท้องถิ่น  3(3-0-6)

      2582604   กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6)

      2583604   การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6)

     2583605   การบริหารการคลังท้องถิ่น    3(3-0-6)

      2583606   การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  3(3-0-6)

 (ง) กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์

     2582703   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)

     2582704   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)

     2583702   พฤติกรรมองค์การ    3(3-0-6)

     2583703   การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน  3(3-0-6)

     2583704    การจัดการผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน  3(3-0-6)

     - เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต

 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้

            2582101  การเมืองการปกครองของไทย   3(3-0-6)

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

     2582205   สิทธิมนุษยชน     3(3-0-6)

     2583102   การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6)

     2583201   กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม  3(3-0-6)

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

     2583203   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3(3-0-6)

     2583306   ภาวะผู้นำาทางการบริหาร    3(3-0-6)

     2583311   การจัดการภัยพิบัติ    3(3-0-6)

     2583404   การจัดการวิสาหกิจชุมชน    3(3-0-6)

     2584101   สถานการณ์โลกปัจจุบัน    3(3-0-6) 

     2584201   กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6)

     2584202   ระบบความยุติธรรมทางอาญา   3(3-0-6)

    2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8   หน่วยกิต

 เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้

     กลุ่มที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

     2584802   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  2(1-2-3)

         2584803   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 6(540)

     กลุ่มที่ 2  สหกิจศึกษา      

     7000390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   2(90)

         7000490   สหกิจศึกษา     6(640)

  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ำากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และ 

ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำาเร็จของหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559

1. ปรัชญา  ความสำาคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
 สร้างความรู้  เชิดชูคุณธรรม  นำาสู่ชุมชน

 1.2 ความสำาคัญของหลักสูตร
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

ได้ดำาเนินการเปิดสอนในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนภายใต้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   

ตั้งแต่ปีการศึกษา  2524  เป็นต้นมา  จนถึงปัจจุบัน  โดยได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานด้านหลักการและทฤษฎี

ต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่และสามารถนำาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งาน

ในงานพัฒนาและงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ซึ่งการศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ม ี

บทบาทสำาคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งพัฒนาคนในชุมชนให้มีศักยภาพ สามารถพึ่ง 

ตนเองได้และเม่ือชุมชน ท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นรากฐานของประเทศเกิดความเข้าแข็ง ก็จะส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนา 

อย่างไรก็ตามในงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องมีการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

ท้องถิ่น  ที่มีลักษณะเป็นพลวัตร  โดยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ   

ด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดเวลา  ดังนั้นโปรแกรมวิชาการการพัฒนาชุมชนจึงเห็นควรมีการปรับปรุง

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับบริบทของสังคม และ

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศ

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  ที่มีคุณลักษณะดังนี้

1.3.1 มีความรู้  ทักษะ  และมีความสามารถในการพัฒนาชุมชนทั้งด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน

และการจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนา

1.3.2 มีความสามารถในการประสานงานการพัฒนาทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรชุมชน

1.3.3 มีคุณธรรม  และจริยธรรมในการเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ดี

1.3.4 สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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 โครงสร้างหลักสูตร

 จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า         125  หน่วยกิต
 โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  3  หมวดวิชา ดังนี้

 1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12  หน่วยกิต

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์     9  หน่วยกิต

1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9  หน่วยกิต

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ       89  หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า     75  หน่วยกิต

 2.1.1  บังคับเรียน      45  หน่วยกิต

 2.1.2  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต

2.2  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ       6  หน่วยกิต

2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 

การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต

      บังคับเรียน            9  หน่วยกิต
     GEL0101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6)

     GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการทำางาน   3(3-0-6)

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

     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

     GEL0303   ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0304   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0305   ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต

      บังคับเรียน                3  หน่วยกิต
     GEH0401  วิถีลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา    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  เรียนรู้คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง   3(3-0-6) 

     GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6)

     3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  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   งานช่างในชีวิตประจำาวัน    3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า    89  หน่วยกิต

  2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหาไม่น้อยกว่า      75  หน่วยกิต

         2.1.1  บังคับเนื้อหา     45  หน่วยกิต
  2531101   สังคมวิทยาแลมานุษยวิทยา   3(3-0-6)

  2531201   สังคมวิทยาชนบทและเมือง   3(3-0-6)

  2531202   การศึกษาประชากร    3(3-0-6)

  2531203   สิทธิชุมชน     3(3-0-6)

  2531301   ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน   3(3-0-6)
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  2531302  เทคโนโลยีการผลิตเพื่อชุมชนและท้องถิ่น  3(3-0-6)

  2531401  การพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(2-2-5)

  2532303  ภาวะความเป็นผู้นำาในงานพัฒนาชุมชน  3(2-2-5)  

  2532402  เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน   3(2-2-5)  

  2532403  การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม  3(2-2-5)  

  2532404  ชุมชนศึกษาและแนวทางการพัฒนา   3(2-2-5)  

  2532405  การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน  3(2-2-5)

  2533301  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน   3(3-0-6)

  2533406  ระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5)

  2533407  การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยสำาหรับการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5)  

    2.1.2  เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง  ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต  

  1) กลุ่มวิชาจัดการองค์กรชุมชน
  2532501  องค์กรชุมชนและการพัฒนา    3(3-0-6)  

  2532502  การจัดการองค์กรชุมชน    3(3-0-6)  

  2532503  ธรรมภิบาลในงานพัฒนาชุมชน   3(3-0-6)  

  2533504  การจัดการความรู้ในชุมชน    3(3-0-6)  

  2533505  สวัสดิการชุมชน     3(3-0-6)  

  2533506  สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน  3(3-0-6)  

  2533507  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน    3(2-2-5)

  2533508  เครือข่ายในการจัดการองค์กรชุมชน   3(3-0-6)

  2533509  ทักษะการคิดและการเขียนรายงานวิชาการ  3(2-2-5)

  2533510  สัมมนาการจัดการองค์กรชุมชน   3(2-2-5)

  2) กลุ่มวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
  2532601  ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6)

  2532602  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น    3(3-0-6)

  2532603  ธรรมาภิบาลในงานพัฒนาชุมชน   3(3-0-6)

  2533509  ทักษะการคิดและการเขียนรายงานวิชาการ  3(2-2-5)

  2533604  การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6)

  2533605  การจัดการความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(3-0-6)

  2533606  สารสนเทศเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา   3(3-0-6)

  2533607  ยุทธศาสตร์การาพัฒนาเปรียบเทียบ   3(2-2-5)
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  2533608  การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาภาคสนาม  3(2-2-5)

  2533610  สัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ     6  หน่วยกิต

  บังคับเรียน
  3561205  หลักการบริหารธุรกิจ     3(3-0-6)

  3591105  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป     3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้

  กลุ่มที่  1  
  2533801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 2(90)

  2534802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  6(640)

  กลุ่มที่  2
  7000390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   2(90)

  7000490  สหกิจศึกษา      6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยไม่ซ้ำากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำาหนดให้เรียนไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

1. ปรัชญาความสำาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
“ผลิตนักสาธารณสุขมืออาชีพที่มีคุณธรรมนำาวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน”

  1.2 ความสำาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพราะจากข้อมูลการพบปะติดต่อประสานงาน 

กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(สาธารณสุขชุมชน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ที่ผ่านมายังมีคุณลักษณะของบัณฑิตบาง

ประการท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการท่ีนับเป็นความจำาเป็นของหน่วยงานอาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

และสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ กล่าวคือหน่วยงานเหล่านี้จำาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะการให้บริการสุขภาพ 

ต่อประชาชนท้ังระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยส่ิงแวดล้อม ท่ีเน้นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนำา

และให้คำาปรึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำาบัดโรคเบ้ืองต้น และการฟ้ืนฟู 

สภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานต่อเน่ือง และเช่ือมโยงเป็นองค์รวม ด้านการอาชีวอนามัย

และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทำาให้เกิดโรคและลดความเสี่ยงการเจ็บปวยต่อบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน สามารถทำาการตรวจประเมินและการบำาบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ปวย 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวางแผนครอบครัว การตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และการช่วยเหลือผู้ปวย

เพื่อการส่งต่อ

กอร์ปกับได้รับคำาเรียกร้องให้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง  

ดังผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ของวรพล หนูนุ่น และคณะ (2559) ที่พบว่า ปัจจัยสำาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนี้คือเป็น

สถาบันที่อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 60.8 โดยนักเรียนมีความเห็นว่าหลักสูตรนี้มีความเหมาะสม 

ที่จะเปิดสอน และมีความมั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วสามารถนำาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ตลอดจนมีความ

ม่ันใจว่าเรียนหลักสูตรน้ีแล้วสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ด้านผู้ใช้บัณฑิตท้ังหมดคิดว่าการปรับปรุง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความ

เหมาะสมและเมื่อจบแล้วคาดว่าจะมีงานทำาและเกือบทั้งหมดมีความต้องการรับบัณฑิตในสาขานี้เข้าปฏิบัติงาน 

คิดเป็น ร้อยละ 97.1 โดยระบุว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองและเมื่อมี พ.ร.บ. 

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 บังคับใช้แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้น และสามารถ
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ตอบสนองต่อความต้องการบัณฑิตของหน่วยงานดังที่กล่าวมาได้ตรงและเหมาะสมกว่า จึงพัฒนาหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยเพิ่มความเข้มข้นของวิชาชีพให้เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ดังกล่าวแล้วในที่สุด

  1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้นำาด้านสุขภาพของ 

ท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ

1.3.2 จัดระบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและรายงานความเคลื่อนไหว ด้านสถานการณ์

สุขภาพชุมชน และปัจจัยกำาหนด

1.3.3 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ

บริบทของท้องถิ่น

1.3.4 วางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางควบคุมกำากับและประเมินผล 

แผนงานโครงการสาธารณสุขชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประสานการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

เครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.3.5 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมต้ังแต่การประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาสุขภาพ

1.3.6 มีทักษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพเป็นที่ปรึกษาแนะนำา

ฝึกอบรมในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนการดำาเนินงานการเฝ้าระวังร่วมกับสมาชิกทีมสหวิชาชีพ

1.3.7  ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

1.3.8  พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.1  เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.2  เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก)
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3. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีกำาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

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) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต

     บังคับเรียน       3 หน่วยกิต 

     เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า      100 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข     ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

    3.1) 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   ภาษาอังกฤษเพื่อการทำางาน    3(3-0-6)

     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

     GEL0301   ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

     GEL0303   ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6)

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

     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)

       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต

     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต

      GEH0401  วิถีลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา     3(3-0-6)

     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

      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  เรียนรู้คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง    3(3-0-6)

      GEH0409  วิถีอาเซียน       3(3-0-6)

       1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 

      GES0501   วิเคราะห์การคิด      3(2-2-5)

     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 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   งานช่างในชีวิตประจำาวัน     3(2-2-5)

  2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            100 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ               33 หน่วยกิต

   4951101  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1    2(1-2-3)

   4951102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2    2(1-2-3)

   4951103  ประชากรศึกษาเพื่องานสาธารณสุข   2(2-0-4)

   4951104  การสาธารณสุข      2(2-0-4)

   4951105  ชีวเคมีเพื่องานสาธารณสุข    3(2-3-6)

   4951106  ระบบสุขภาพ       2(2-0-4)
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   4951601  สุขภาพจิตเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(2-0-4)

   4952107  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพื่องานสาธารณสุข  2(1-2-3)

   4952301  อาหารและโภชนาการเพื่องานสาธารณสุข    2(2-0-4)

   4952302  สุขภาพการเจริญพันธุ์     2(2-0-4)

   4952304  อนามัยครอบครัว      2(2-0-4)

   4953109  ภาษาอังกฤษเพื่องานสาธารณสุข     2(2-0-4)

   4953502  หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข   2(2-0-4)

   4953503  เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์    2(2-0-4)

   4954110  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข  2(2-0-4)

   4954206  การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย    2(2-0-4)

   2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า     31 หน่วยกิต

   4952402  การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุขชุมชน   3(3-0-6)

   4952602  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6)

   4953204  หลักการตรวจประเมิน วินิจฉัยและการบำาบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5)

   4953308  หลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเพื่องาน  3(2-2-5)

      สาธารณสุขชุมชน     

   4953403  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(3-0-6)

   4953504  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6)

   4953505  วิทยาการระบาดและการประยุกต์เพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5)

   4953801  ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  3(3-0-6)

   4954507  หลักการบริหารการจัดบริการสาธารณสุข   3(2-2-5)

      และการประกันคุณภาพ

   4954901  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข  1(0-3-2)

      ชุมชนและด้านการจัดบริการสาธารณสุข 

   4954902  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมขน  3(270) 

   2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต

    2.3.1 กลุ่มการส่งเสริมการเรียนรู้ 

 และการให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า              7 หน่วยกิต

    บังคับเรียน           5 หน่วยกิต

   4952305  หลักส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์   3(2-2-5)

      เพื่องานสาธารณสุขชุมชน

   4953205  เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(2-0-4)
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    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

   4954310  การให้คำาปรึกษาเพื่องานสาธารณสุขชุมชน   2(2-0-4)

   4954508  การจัดการความรู้เพื่องานสาธารณสุขชุมชน  2(2-0-4)

   4954704  ความฉลาดทางด้านสุขภาพ   2(2-0-4)  

   2.3.2 กลุ่มการประยุกต์การตรวจประเมิน  

     สุขภาวะและการบำาบัดเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต

    บังคับเรียน 8 หน่วยกิต 

   4951201  การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  2(1-2-3)

   4952202  การบริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(1-2-3)

   4952306  โรคและการป้องกันเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  2(1-2-3)

   4953309  เภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  2(2-0-4)

    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

   4952203  การดูแลสุขภาพในระบบการแพทย์ทางเลือก  2(2-0-4)

   4952307  การดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น   2(2-0-4)

    2.3.3 กลุ่มการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน  ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

    บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

   4952108  การวัดและประเมินทางสุขภาพ    2(2-0-4)

   4953506  การพัฒนาสุขภาพชุมชน    3(2-3-6)

   4953802  สัมมนาประเด็นแนวโน้มสำาหรับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1(0-3-2)

   4954903  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการ 3(270)

      สาธารณสุขชุมชน 

    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

   4952303  การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่   2(2-0-4)

   4952401  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ   2(2-0-4)

   4952501  การจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤติ   2(2-0-4)

    2.3.4 กลุ่มการจัดการระบบสารสนเทศ  

     และการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน    ไม่น้อยกว่า   5 หน่วยกิต

    บังคับเรียน 3 หน่วยกิต

   4952701  สารสนเทศสุขภาพเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  3(2-3-6)
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    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

   4953702  การสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขชุมชน   2(1-2-3)

   4953703  การประชาสัมพันธ์ในตลาดสุขภาพ   2(1-2-3)

    2.3.5 กลุ่มการวิจัยและพัฒนา   

     ในงานสาธารณสุขชุมชน   ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต

   4954803  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(0-6-3)

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ำากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้อง

ไม่เป็นรายวิชาที่กำาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำาเร็จของหลักสูตร





SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

ภ�คผนวก





SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

155

คณะผู้จัดทำา

คู่มือการศึกษา ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2561

ที่ปรึกษา
ดร..ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ.วันฉัตร  จารุวรรณโน  รองอำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รศ.นฤมล   อัศวเกศมณี  รองอำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผู้จัดทำา
ตรวจสอบข้อมูล

ดร..ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ.วันฉัตร  จารุวรรณโน  รองอำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต้นฉบับ / เรียงพิมพ์

นางสุกัญญา  หอมจันทร์  นักวิชาการศึกษา

เจ้าของ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โทร. 0-7426-0276  โทรสาร 0-7426-0277

Home Page

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

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

ออกแบบ/พิมพ์ที่
เทมการพิมพ์  24 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 4 ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร. 074-312329

E-mail : tameprint@gmail.com

Home Page

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

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://www.regis.skru.ac.th
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หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ลำาดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข Fax

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

2 งานธุรการและสารบรรณ 074-260229 ต่อ 1044 074-260230

3 งานคลัง 074-260225 ต่อ 1014 074-260226

4 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 074-260276 ต่อ 1774 074-336940

5 กองพัฒนานักศึกษา 074-260242 ต่อ 1159 074-260243

6 ศูนย์ภาษา 074-260290 ต่อ 1870  074-260291

7 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 074-260297 ต่อ 1990 -

8 สำานักวิทยบริการ 074-260278 074-260279

9 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม 074-260280 074-260281

10 บัณฑิตวิทยาลัย 074-260274 074260275

11 สถานีวิทยุ 074-260247 -

12 สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ 074-260284 074-260285

13 สถาบันวิจัยและพัฒนา 074-260286 074-260287

14 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 074-260288 074-260289

15 สำานักงานคณะครุศาสตร์ 074-260266 074-260267

16 สำานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 074-260270 074-260271

17 สำานักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 074-260264 074-074265

18 สำานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 074-260262 074-260263

19 สำานักงานคณะวิทยาการจัดการ 074-260268 074-260269

20 สำานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 074-260272 074-260273

21 สำานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 074-260262 074-260263

22 ห้องพยาบาล 074-260244 -

23 โรงแรมสงขลาพาเลซ 074-260292 -

24 โรงเรียนสาธิต 074-260294  074-260295
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สารจากอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชีวิต คือ การเรียนรู้ การเรียนรู้ คือ ชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นคนดี มีความสามารถในการประกอบชีวิต และมีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบ รักวิธีการ

แห่งปัญญา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคน ขออำานวยพรให้เกิดความเพียร มุ่งมั่นมี

แรงบันดาลที่จะทำาการทั้งปวงให้ประสบความสำาเร็จ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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