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ปรัชญา
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      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน

�� 

วิสัยทัศน1 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป(นมหาวิทยาลัยชั้นนําเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินภาคใต�สู�สากล� �
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท�องถ่ินให�มีคุณภาพและคุณธรรม�
2. บริการวิชาการ และการถ�ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท�องถ่ินให�เข�มแข็งบนฐานของการมีส�วนร�วม�
3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให�มีคุณภาพสอดคล�องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู�
4. ส�งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ �
5. วิจัย และพัฒนาเพ่ือสร�างสมองค5ความรู� ให�เป(นแหล�งเรียนรู�ของท�องถ่ิน�
6. ส�งเสริม สืบสาน และสร�างสรรค5 ศิลปะและวัฒนธรรมท�องถ่ินและของชาติ�
7. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันเพ่ือเข�าสู�การเป(นประชาคมอาเซียน �
8. สร�างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต� �

 

ปณิธาน 
ป=ญญาญาณของท�องถ่ิน  พลังแผ�นดินแห�งสยาม 
สนองพระราชปJตุคาม  งดงามอย�างยั่งยืน 

 

ค8านิยามองค1กร 
S = Skill                   K = Knowledge 
R = Responsibility     U = Unity 

 

ป=ญญาเป(นดวงแก�วของนรชน 
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อัตลักษณ1ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
“เป;นคนดี   มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 
นิยาม เป;นคนดี  เป(นผู�ท่ีคิดดี พูดดี และทําดี  หมายถึง คิด พูด และทํา สิ่งท่ีเป(นประโยชน5ตนและสิ่ง
   ท่ีเป(นประโยชน5ท�าน 
นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชํานาญ มีความสามารถในการประยุกต5ใช�ป=ญญาและเหตุผลในการดําเนิน
   ชีวิต ผ�านกระบวนการฝ_กทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก�ป=ญหา 
   ทักษะการคิด สร�างสรรค5  ทักษะการคิดอย�างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย�าง
   มีประสิทธิภาพทักษะการสร�าง ความสัมพันธ5ระหว�างบุคคล ทักษะการตระหนักรู� 
   ในตน ทักษะการเข�าใจผู�อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ5 และทักษะการจัดการกับ
   ความเครียด 
นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตท่ีคิดสร�างสรรค5 เป(นกุศล และมุ�งทํากรรมดีท่ีเป(นประโยชน5ต�อส�วนรวม ต้ังอยู�บน 
   พ้ืนฐานของความต้ังใจดี และเจตนาดี 
 
 คิดสร-างสรรค1  คือ คิดในทางท่ีดี ไม�ทําลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล�อม 
  กรรมดี  คือ การกระทํา และคําพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป(นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเก�าแก�ท่ีสุดแห�งหนึ่งของภาคใต�และเป(นสถาบันท่ีมี
พัฒนาการอย�างต�อเนื่องตลอดมาต้ังแต�ยังมีฐานะเป(นเพียงโรงเรียนฝ_กหัดครูมณฑลจนกระท่ังเป(นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาดังเช�นป=จจุบัน 
 ประวัติศาสตร5ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มต�นข้ึนในป̀พ.ศ.2462 เม่ือธรรมการมณฑล
นครศรีธรรมราชซ่ึงขณะนั้นอยู�ท่ีสงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลาได�คิดผลิตครูมณฑลข้ึนเพ่ือให�ไปทําหน�าท่ี
สอนในระดับประถมศึกษาจึงได�จัดต้ังโรงเรียนฝ_กหัดครูมณฑลข้ึน โดยให�เรียนร�วมกับโรงเรียนประจํามณฑล
นครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธซ่ึงขณะนั้นต้ังอยู�ท่ีบริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในป=จจุบัน) รับนักเรียน 
จบชั้นประถมบริบูรณ5 (ประถมป̀ท่ี3) เข�าเรียนตามหลักสูตรป.4, ป.5 และ ป.6 โดยเพ่ิมวิชาครูเป(นพิเศษ
ผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล�าวเรียกว�าครูประกาศนียบัตรมณฑล 
 ในป̀ พ.ศ. 2464 มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงได�จัดต้ังโรงเรียน
ฝ_กหัดครูประจํามณฑลข้ึนโดยเฉพาะเม่ือ พ.ศ. 2468 โดยต้ังท่ีตําบลท�าชะมวง อําเภอกําแพงเพชร (ป=จจุบันคือ
อําเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกว�าโรงเรียนฝ_กหัดครูมูล (ป=จจุบันเป(นท่ีต้ังของวิทยาลัยเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนท่ีจบ ม.3 หรือครูท่ีทางอําเภอและจังหวัดต�างๆ ส�งมาเรียน กําหนด 2 ป̀ 
สําเร็จแล�วจะได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล(ป.) 
 ต�อมาได�มีพระราชบัญญัติว�าด�วยการบริหารแห�งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ให�เลิกการแบ�งเขต
การปกครองเป(นมณฑล โรงเรียนฝ_กหัดครูมูลประจํา มณฑลนครศรีธรรมราชท่ีท�าชะมวง จึงได�เปลี่ยนเป(น
โรงเรียนฝ_กหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เม่ือป̀ พ.ศ. 2477 โดยรับนักเรียนท่ีเรียน ป.6 หรือ ม.2 (ตามแผน 
การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2475) เข�าเรียนมีกําหนด 2 ป̀ ครั้น พ.ศ. 2482 จึงได�เปลี่ยนมาเป(นรับนักเรียน ม.3 
เข�าเรียน มีกําหนด 2 ป̀ ผู�สําเร็จการศึกษาจะได�ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 
 นอกจากนี้โรงเรียนฝ_กหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนท่ีเตรียมไว�เพ่ือบรรจุเป(นครู
ประชาบาล ซ่ึงทางจังหวัดต�าง ๆ ได�คัดเลือกนักเรียนท่ีจบ ป.4 จากตําบลทุรกันดารในจังหวัดนั้นๆ มาเข�าเรียน 
มีกําหนด 3 ป̀ เม่ือสําเร็จการศึกษาแล�ว จะได�ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเป(นครูในตําบลท่ีตนมี
ภูมิลําเนาอยู� 
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 ป̀ พ.ศ. 2482 โรงเรียนฝ_กหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ได�ย�ายจากท�าชะมวงมาเรียนท่ีตําบล
คอหงส5 อําเภอหาดใหญ� และในป̀ พ.ศ. 2490 ก็เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนฝ_กหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเป(น
โรงเรียนฝ_กหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม� โดยรับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมป̀ท่ี 6 หรือประโยค 
ประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เข�าเรียนต�ออีก 1 ป̀ สําเร็จแล�วจะได�รับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) 
 ต�อมาใน พ.ศ. 2498 ก็ได�เปJดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนท่ีจบ ม.6 
เข�าเรียน 2 ป̀ ผู�สําเร็จการศึกษาจะได�รับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝ_กหัดครูมูล
สงขลาก็เปลี่ยนเป(นโรงเรียนฝ_กหัดครูสงขลา จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2499 จึงได�ย�ายมาต้ังอยู�  
ณ บริเวณบ�านเขารูปช�าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป(นสถานท่ีต้ังในป=จจุบันและได�ยกฐานะเป(นวิทยาลัย
ครูสงขลา เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกท้ังได�ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตร 
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในป̀เดียวกันนั้นเอง 
 ครั้นเม่ือถึงป̀ พ.ศ. 2518 รัฐบาลได�ประกาศใช�พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทําให�วิทยาลัย
ครูสงขลาเปJดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร5 โดยรับนักศึกษาท่ีเรียนจบ ป.กศ.สูง หรือครู
ประจําการ ท่ีได�รับวุฒิ พ.ม. เข�าศึกษาต�อ 2 ป̀ ผู�สําเร็จการศึกษาจะได�รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และในป̀ 
พ.ศ.2522 ก็ได�เปJดโครงการอบรมครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.)ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูงและ
ระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในป̀ พ.ศ.2524 ก็ได�ร�วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5เปJดสอน
หลักสูตรการโรงแรมและการท�องเท่ียว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว5น้ําโดยเรียกโครงการนี้ว�าวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 

 ต�อมาในป̀ พ.ศ.2527 รัฐบาลได�ประกาศใช�พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ให�วิทยาลัยครูทํา
หน�าท่ีผลิตครูและเปJดสอนวิชาชีพตามความต�องการและความจําเป(นของท�องถ่ินวิทยาลัยครูสงขลาจึงได�ผลิต
ครูระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนๆ ตามความต�องการและ
ความจําเป(น ของท�องถ่ินต้ังแต�บัดนั้นเป(นต�นมา และในป̀ พ.ศ. 2529 ได�เปJดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร5 ซ่ึงต�อมาก็ได�ขยายไปสู�สาขา 
อ่ืนๆ คือ ศิลปศาสตร5 และ วิทยาศาสตร5 ดังท่ีเป(นอยู�ในป=จจุบัน 
 ประวัติศาสตร5แห�งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของสถาบันการศึกษาแห�งนี้ได�เกิดข้ึนอีกครั้งเม่ือ 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล�า ฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครู
ท่ัวประเทศ เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ5 พ.ศ. 2535 ทําให�วิทยาลัยครูสงขลา เปลี่ยนชื่อ สถาบันราชภัฏสงขลา 
ต้ังแต�บัดนั้น เป(นต�นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได�มีความเจริญก�าวหน�ามาเป(นลําดับ จนสามารถเปJดสอนถึง
ระดับบัณฑิตศึกษาได�ในป̀ พ.ศ. 2544 และเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ก็ได�รับการยกฐานะเป(น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จวบจนป=จจุบัน 
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ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว�าด�วยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได�ดําเนินการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ เพ่ือสนองความ    
ต�องการของท�องถ่ิน ตลอดมาน้ัน เน่ืองจากสภาพการณ2ต�าง ๆ ได�เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือเป5นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการจัดการศึกษาสําหรับการจดการศ  ั  ึกษาสําหรับบุคลากรประจําการให�ดีข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
18(2) และ 18(12) แห�งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงออกข�อบังคับไว�ดังต�อไปน้ี  
 ข�อ 1 ข�อบังคับน้ีเรียกว�า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด�วยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  
พ.ศ. 2549” 
  ข�อ 2 ขอบ�  ังคับน้ีใช�กับนักศึกษาท่ีเข�าศึกษาตั้งแต�ปAการศึกษา 2549 เป5นต�นไป 
  ข�อ 3 ในข�อบังคับน้ี 
   “มหาวิทยาลัย”   หมายความว�า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว�า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   “อธิการบดี”   หมายความว�า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   “นักศึกษา”   หมายความว�า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในโครงการจัด
       การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
    “การให�การศึกษา”  หมายความว�า  กระบวนการพัฒนาให�ผู�เข�ารับการศึกษาได�เพ่ิม 
       ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพ่ิมพูนวิทยฐานะ 
  “บุคลากรประจําการ”  หมายความว�า  บุคคลท่ีกําลังปฏิบัติท้ังสังกัดภาครัฐหรือเอกชนโดยไม�
       จํากัดอาชีพ 
   “อาจารย2ท่ีปรึกษา”  หมายความว�า  บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต�งตั้งให�ทําหน�าท่ีเป5นท่ีปรึกษา 
       ดูแลสนับสนุนทางด�านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุม
       โปรแกรมการเรียน และให�มีส�วนในการประเมินผล 
  “คณะอาจารย2ท่ีปรึกษา”  หมายความว�า  กลุ�มบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต�งตั้งให�ทําหน�าท่ีเป5นท่ี 
       ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด�านวิชาการ วิธีการเรียน 
       ควบคุมโปรแกรมการเรียน 
  “ศูนย2ให�การศึกษา”  หมายความว�า  สถานท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีจัดตั้งข้ึนสําหรับให� 
       การศึกษาแก�บุคลากรประจําการ 
  “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความว�า  วิธีการจัดการศึกษาสําหรับบางรายวิชาในหลักสูตร โดย
       ผู�เรียนไม�ต�องเข�าเรียนในช้ันเรียน แต�อาศัยวิธีการเรียน
       โดยสื่อประเภทต�าง ๆ แทน 
 
 ข�อ 4 ในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งศูนย2ให�การศึกษาในเขตท�องถ่ินท่ี 
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 
  ให�มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการได�เฉพาะโปรแกรมวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ     
หลักสูตรแล�ว 
  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบการเรียนโดยใช�สื่อประสมในรายวิชาท่ีไม�บังคับให�เข�าช้ันเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยจะต�องจัดให�มีการลงทะเบียนเรียนและการสอบเช�นเดียวกับรายวิชาอ่ืน  
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  ข�อ 5 ในการขอเปGดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ให�เป5นไปตามเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และจะต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
  เพ่ือให�การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ให�มหาวิทยาลัยกําหนดให�มีจํานวนนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ ให�เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
  ข�อ 6 ให�มหาวิทยาลัยจัดให�มีคณะกรรมการ ดังต�อไปน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 43 
         6.1 คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ประกอบด�วยอธิการบดี       
เป5นประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู�อํานวยการสํานัก/สถาบันท่ีเก่ียวข�อง เป5นกรรมการ โดยผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    
เป5นกรรมการและเลขานุการ 
  ในกรณีจําเป5น มหาวิทยาลัยอาจแต�งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมได� ท้ังน้ีให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ ทําหน�าท่ีอํานวยการบริหารโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการของมหาวิทยาลัย ให�มีประสิทธิภาพ
และเกิดความเรียบร�อย 
        6.2 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการทําหน�าท่ีดําเนินงานท่ัวไป
เก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
  ข�อ 7 ในการรับเข�าศึกษา ให�มหาวิทยาลัยรับเข�าศึกษาจากบุคลากรประจําการ 2 ประเภท คือ ประเภทเข�าศึกษา
ตามความต�องการของต�นสังกัดและประเภทบุคคลท่ัวไป โดยต�องมีคุณสมบัติตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด�วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต�อเน่ือง) พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัย 
   การรับเข�าศึกษา มหาวิทยาลัยจะต�องจัดให�มีการสอบวัดความรู�พ้ืนฐาน ความพร�อมเพ่ือใช�ผลการสอบ   
เป5นเกณฑ2หน่ึงในการรับเข�าศึกษา และอาจใช�เป5นแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมเฉพาะรายตามท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควร 
  ข�อ 8 มหาวิทยาลัยต�องจัดอาจารย2ท่ีปรึกษา และหรือคณะอาจารย2ท่ีปรึกษารับผิดชอบและให�คําปรึกษาแก�นักศึกษา  
ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือเวลาอ่ืนตามความเหมาะสม 
   เพ่ือให�อาจารย2ท่ีปรึกษาและหรือคณะอาจารย2ท่ีปรึกษา สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยต�องจัดให�มีคู�มือสําหรับอาจารย2ท่ีปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีของอาจารย2ท่ีปรึกษาอย�างน�อย 
ปAละ 1 ครั้ง 
  ข�อ 9 การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได�ท้ังในและหรือนอกเวลาราชการ 
   ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพ่ือให�นักศึกษามีเวลาศึกษาและค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติม
กําหนดให�นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได�ไม�เกินภาคการศึกษาละ 12 หน�วยกิต ในกรณีท่ีนักศึกษารายใดมีความจําเป5น 
มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณา ให�ลงทะเบียนเรียนเกินกว�าภาคการศึกษาละ 12 หน�วยกิตได� แต�ต�องไม�เกิน 15 หน�วยกิต หรือ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ข�อ 10 เพ่ือให�การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กําหนดให�อาจารย2ผู�สอน สอนได�ไม�เกินสัปดาห2ละ 12 คาบ โดยใน
คาบหน่ึง ให�มีเวลาสอนไม�น�อยกว�า 50 นาที 
   ให�มหาวิทยาลัยแต�งตั้งคณะกรรมการทําหน�าท่ีพิจารณา กลั่นกรอง และให�ความเห็นชอบในการจัด
อาจารย2ผู�สอนตามท่ีโปรแกรมวิชาและคณะเสนอ ในแต�ละภาคการศึกษา 
  ข�อ 11 ให�อาจารย2ผู�สอนจัดทําเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาท่ีเปGดสอนให�แก�นักศึกษาในแต�ละภาคการศึกษา 
 ข�อ 12 มหาวิทยาลัยต�องจัดให�นักศึกษามี และใช�ตําราหลักในรายวิชาท่ีเปGดสอน ตําราหลัก อาจเรียบเรียบโดย
อาจารย2มหาวิทยาลัย หรือผู�เช่ียวชาญภายนอกก็ได� โดยจะต�องมีขอบเขตและระดับของเน้ือหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา 
  ข�อ 13 ให�มีการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพ่ือใช�ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต�าง ๆ มหาวิทยาลัยต�องพัฒนา       
โสตทัศนูปกรณ2 พ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอนให�มีมาตรฐาน และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ีมีอยู� 
  ข�อ 14 ให�มหาวิทยาลัยจัดบริการห�องสมุดและอํานวยความสะดวกแก�นักศึกษาในรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือส�งเสริมให�
นักศึกษามีโอกาสค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเตมจากห  ิ �องสมุดมากข้ึน 
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  ข�อ 15 เกณฑ2การประเมินผลการเรียนให�เป5นไปตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด�วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต�อเน่ือง) พ.ศ. 2549 และให�มหาวิทยาลัยแต�งตั้งคณะกรรมการทําหน�าท่ี
กลั่นกรองตรวจสอบ และให�ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชาต�าง ๆ 
  ข�อ 16 การจ�ายเงินตอบแทนการสอน ค�าตอบแทนการดําเนินการ ค�าตอบแทนการส�งเสริมคุณภาพการศึกษาและ 
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให�จ�ายได�ในวงเงินไม�เกินร�อยละ 80 ของเงินค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บได�ในภาค
การศึกษาน้ัน 
  อัตราการเก็บและการจ�ายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ให�เป5นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ว�าด�วยการรับ จ�ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 
  ข�อ 17 ให�จ�ายค�าตอบแทนในการออกข�อสอบ ค�าตรวจกระดาษคําตอบในการสอบวัดความรู�พ้ืนฐานและในรายวิชาท่ี 
จัดตามระบบการเรียนโดยใช�สื่อประสม ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ข�อ 18 ให�มหาวิทยาลัย ประเมินการสอนของอาจารย2ผู�สอนอย�างน�อยปAละ 1 ครั้ง เพ่ือให�อาจารย2ผู�สอนได�ข�อมูล     
ย�อนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน 
  ข�อ 19 ให�มีการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการทุกระยะ 2 ปA เพ่ือพัฒนาโครงการ 
  ข�อ 20 ให�อธิการบดี เป5นผู�รักษาการให�เป5นไปตามข�อบังคับน้ีและเป5นผู�วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดปMญหาจากการใช� 
ข�อบังคับน้ี 
  
   ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
 
 

(นายอรัญ ธรรมโน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 24 



หน้า 25 



หน้า 26 



หน้า 27 



หน้า 28 



หน้า 29 



หน้า 30 



หน้า 31 



หน้า 32 



หน้า 33 



หน้า 34 



หน้า 35 



หน้า 36 



หน้า 37 



หน้า 38 



 
 

 

 

�

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง การเก็บเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  
พ.ศ. 2549 

  
 เพ่ือให/การดําเนินการเป0นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วยการรับ จ�ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให/กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ต�อเน่ือง) ดังน้ี 
  1. ครุศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท 
  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท 
  3. ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท 
  4. บริหารธุรกิจบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท 
  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร/อน ให/เรียกเก็บค�าธรรมเนียมเหมาจ�ายภาคเรียนละ 4,500 บาท 
  
   ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
  
 
 

   (ผู/ช�วยศาสตราจารยD ดร.ไพโรจนD ด/วงวิเศษ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง การเก็บเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
พ.ศ. 2550 

 
 เพ่ือให/การดําเนินการเป0นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วยการรับEจ�ายเงินเพ่ือการจัดศึกษาสําหรับ 
บุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ 
ปริญญาตรี (ต�อเน่ือง) สําหรับการศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา ดังน้ี 
 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 วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2550 
 
 
 

   (ผู/ช�วยศาสตราจารยD ดร.ไพโรจนD ด/วงวิเศษ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง การเก็บเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) 
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (ภาค กศ.บป.) พ.ศ. 2552 

  
 เพ่ือให/การดําเนินการเป0นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วยการรับEจ�ายเงินเพ่ือการจัดศึกษาสําหรับ 
บุคลากรประจําปFการศึกษา พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให/กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 
และปริญญาตรี (ต�อเน่ือง) ดังน้ี 
  1. เทคโนโลยีบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท 
  2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท 
  3. นิเทศศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท 
 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร/อน ให/เรียกเก็บค�าธรรมเนียมเหมาจ�ายภาคเรียนละ 4,500 บาท 
  
   ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
  
 
 

   (ผู/ช�วยศาสตราจารยD ดร.ไพโรจนD ด/วงวิเศษ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง การเก็บเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ (ภาค กศ.บป.) พ.ศ. 2553 

  
 เพ่ือให/การดําเนินการเป0นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วยการรับEจ�ายเงินสําหรับนักศึกษา
โครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให/กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ดังน้ี 
  1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท 
  2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  7,500 บาท 
  3. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ  8,000 บาท 
 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร/อน ให/เรียกเก็บค�าธรรมเนียมเหมาจ�ายภาคเรียนละ 4,500 บาท 
  
   ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 
 
 
 

   (ผู/ช�วยศาสตราจารยD ดร.ไพโรจนD ด/วงวิเศษ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง การเก็บเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�ายระดับปริญญาตรี 
สําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2554 

 
  เพ่ือให/การดําเนินการเป0นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วยการรับEจ�ายเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา  
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต�อเน่ือง) นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ          
พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให/กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�ายระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
   บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500 บาท 
  กรณี นัก ศึกษาลงทะ เ บียนเรี ยนภาคฤดู ร / อน  ให / เ รี ยก เ ก็บค � าธรรม เ นียมการ ศึกษาแบบเหมาจ � าย                       
ภาคเรียนละ 4,500 บาท 
    ประกาศ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธD พ.ศ. 2554 
  
 
 

   (ผู/ช�วยศาสตราจารยD ดร.ไพโรจนD ด/วงวิเศษ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง การเก็บเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�ายระดับปริญญาตรี 
โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) พ.ศ.๒๕๕๕ 

  
 เพ่ือให/การดําเนินการเป0นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วยการรับ – จ�ายเงินค�าธรรมเนียม
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต�อเน่ือง) โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 
พ.ศ.๒๕๔๙  จึงเห็นสมควรให/กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�ายระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 

๑. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต     (ส.บ.)     ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  ๘,๐๐๐  บาท 
๒. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    (รป.บ.)   ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  ๗,๕๐๐  บาท 

   

 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร/อน ให/เรียกเก็บค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�ายภาคเรียนละ ๔,๕๐๐ 
บาท 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
 
 

   (ผู/ช�วยศาสตราจารยD ดร.ประสิทธ์ิ  สังขมณี) 
   รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง การชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�าย ค�าธรรมเนียมการขอยกเว/นรายวิชาเรียน 
และค�าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน สําหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. 

  
 เพ่ือให/การดําเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วยการรับEจ�ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2549 เป0นไปด/วยความเรียบร/อย ถูกต/อง ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2549 ได/มี
มติเห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติการชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�าย ค�าธรรมเนียมการขอยกเว/นรายวิชา และค�า
ธรรมเนียมการขอโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ดังน้ี 
  1. ให/นักศึกษาจ�ายชําระค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�าย ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากําหนด ในทุก
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนวิชาเรียน 
  2. ในกรณีท่ีนักศึกษาชําระค�าธรรมเนียมแบบเหมาจ�ายครบตามจํานวนภาคเรียนในแผนการเรียนแล/วแต�ยังไม�สําเร็จ 
การศึกษา และมีรายวิชาท่ีต/องเรียนในภาคเรียนถัดไป หากจํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนในภาคเรียนถัดไปดังกล�าว รวมแล/วไม�เกิน 
6 หน�วยกิต จะได/รับการยกเว/นค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�ายในภาคเรียนน้ัน แต�ให/จ�ายค�าบํารุงการศึกษาแทน        
ในอัตราภาคเรียนละ 700 บาท 
  3. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนโดยชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ�าย จะได/รับการยกเว/นค�า     
ธรรมเนียมการขอยกเว/นรายวิชา และค�าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ท้ังน้ีตั้งแต�ปFการศึกษา 2549 เป0นต/นไป 
  
   ประกาศ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
  
 
 

   (ผู/ช�วยศาสตราจารยD ดร.ไพโรจนD ด/วงวิเศษ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง เกณฑDการพิจารณาคําร/องนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
  
 เพ่ือให/การพิจารณาคําร/องนักศึกษาขอมีสิทธ์ิสอบปลายภาค ดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ อาศัยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธD 2550 จึงได/กําหนดเกณฑDการพิจารณาคําร/องนักศึกษาขอมีสิทธ์ิ
สอบปลายภาคไว/ดังน้ี 
  1. กรณีเจ็บปTวย ผู/ท่ีมีสิทธ์ิยื่นคําร/องจะต/องมีหลักฐานยืนยันว�าปTวย โดยมีใบรับรองแพทยDจากโรงพยาบาลของรัฐ  
โรงพยาบาลเอกชน สถานีอนามัย ท่ีระบุวันและเวลาท่ีชัดเจนเท�าน้ัน 
  2. กรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ  
   2.1 ไปราชการ/ไปสอบ/ไปศึกษาดูงาน/ไปปฏิบัติงานตามคําสั่ง (อยู �เวร) ผู /มีสิทธ์ิยื่นคําร/องจะต/องมี
หลักฐานยืนยันจากหน�วยงานต/นสังกัด และระบุวันEเวลาชัดเจน 
   2.2 งานฌาปนกิจ ผู/มีสิทธ์ิยื่นคําร/องจะต/องเก่ียวข/องกับผู/ตายอย�างใกล/ชิด (บิดาEมารดา, พ่ีEน/อง, คู�สมรส) 
และมีหลักฐานใบมรณบัตร 
   2.3 เกิดอุบัติเหตุระหว�างทาง ผู/มีสิทธ์ิยื่นคําร/องจะต/องมีหลักฐานใบแจ/งความบันทึกประจําวัน จากสถานี
ตํารวจ ระบุวันEเวลาชัดเจน เท�าน้ัน 
  3. กรณีอ่ืน ๆ ให/อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  ท้ังน้ีตั้งแต�ภาคเรียนท่ี 2 ปFการศึกษา 2549 เป0นต/นไป 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติโดยท่ัวกัน 
     
   ประกาศ ณ วนทั  ี่ 13 เดือนกุมภาพันธD พ.ศ. 2550 
  
 
 

   (ผู/ช�วยศาสตราจารยD ดร.ไพโรจนD ด/วงวิเศษ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา�

เรื่อง  การกําหนดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สําหรับผู#สําเร็จการศึกษา�
ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) �

   

ตามข/อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว�าด/วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวดท่ี 7 
การขอโอนผลการเรียน การยกเว/นการเรียนรายวิชา และการโอนสถานภาพนักศึกษา ข/อ 22.4.4 ผู/สําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ให/สามารถ    เทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยไม�นํา
เง่ือนไข ข/อ 22.1 และข/อ 22.4.1 มาพิจารณา และให/นับหน�วยกิตรวมในเกณฑDการสําเร็จการศึกษา โดยไม�ต/องบันทึกผลการ
เรียนเป0นรายวิชา มหาวิทยาลัยจึงกําหนดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับผู/สําเร็จการศึกษาข/างต/นให/เรียนในหมวด
การศึกษาท่ัวไป จํานวน 15 หน�วยกิต   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 (1) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับ
ข/อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จึงออกประกาศไว/ดังน้ี 

ข/อ  1  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีผู/สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ต/องศึกษาดังน้ี 

(1) กลุ/มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
 บังคับเรียน      9  หน/วยกิต 
 GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3E0E6) 
 GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกป[จจุบัน 3(3E0E6) 
 GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3E0E6) 
  
(2) กลุ/มวิชามนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3   
 บังคับเรียน       3  หน/วยกิต 
 GEH0101 วิถีลุ�มนํ้าทะเลสาบสงขลา 3(3E0E6) 
    
(3) กลุ/มวิชาคณิตศาสตร3 วิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี   
 บังคับเรียน             3  หน/วยกิต 
 GES0501 วิเคราะหDการคิด 3(3E0E6) 

 
ข/อ  2  ประกาศน้ีให/ใช/กับนักศึกษาท่ีเข/าศึกษาตั้งแต�ภาคเรียนท่ี 1 ปFการศึกษา 2558 เป0นต/นไป 
 
ประกาศ  ณ วันท่ี        เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2558 

 
 

(ดร.พิพัฒนD   ลิมปนะ พิทยาธร) 
รองอธิการบดี ปฏิบัตริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ข/อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว�าด/วยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได/ดําเนินการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ เพ่ือสนองความ    
ต/องการของท/องถ่ิน ตลอดมาน้ัน เน่ืองจากสภาพการณDต�าง ๆ ได/เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือเป0นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการจัดการศึกษาสําหรับการจดการศ  ั  ึกษาสําหรับบุคลากรประจําการให/ดีข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
18(2) และ 18(12) แห�งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงออกข/อบังคับไว/ดังต�อไปน้ี  
 ข/อ 1 ข/อบังคับน้ีเรียกว�า “ข/อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  
พ.ศ. 2549” 
  ข/อ 2 ขอบ/  ังคับน้ีใช/กับนักศึกษาท่ีเข/าศึกษาตั้งแต�ปFการศึกษา 2549 เป0นต/นไป 
  ข/อ 3 ในข/อบังคับน้ี 
   “มหาวิทยาลัย”   หมายความว�า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว�า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   “อธิการบดี”   หมายความว�า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   “นักศึกษา”   หมายความว�า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในโครงการจัด
       การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
    “การให/การศึกษา”  หมายความว�า  กระบวนการพัฒนาให/ผู/เข/ารับการศึกษาได/เพ่ิม 
       ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพ่ิมพูนวิทยฐานะ 
  “บุคลากรประจําการ”  หมายความว�า  บุคคลท่ีกําลังปฏิบัติท้ังสังกัดภาครัฐหรือเอกชนโดยไม�
       จํากัดอาชีพ 
   “อาจารยDท่ีปรึกษา”  หมายความว�า  บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต�งตั้งให/ทําหน/าท่ีเป0นท่ีปรึกษา 
       ดูแลสนับสนุนทางด/านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุม
       โปรแกรมการเรียน และให/มีส�วนในการประเมินผล 
  “คณะอาจารยDท่ีปรึกษา”  หมายความว�า  กลุ�มบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต�งตั้งให/ทําหน/าท่ีเป0นท่ี 
       ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด/านวิชาการ วิธีการเรียน 
       ควบคุมโปรแกรมการเรียน 
  “ศูนยDให/การศึกษา”  หมายความว�า  สถานท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีจัดตั้งข้ึนสําหรับให/ 
       การศึกษาแก�บุคลากรประจําการ 
  “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความว�า  วิธีการจัดการศึกษาสําหรับบางรายวิชาในหลักสูตร โดย
       ผู/เรียนไม�ต/องเข/าเรียนในช้ันเรียน แต�อาศัยวิธีการเรียน
       โดยสื่อประเภทต�าง ๆ แทน 
 
 ข/อ 4 ในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งศูนยDให/การศึกษาในเขตท/องถ่ินท่ี 
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 
  ให/มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการได/เฉพาะโปรแกรมวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ     
หลักสูตรแล/ว 
  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบการเรียนโดยใช/สื่อประสมในรายวิชาท่ีไม�บังคับให/เข/าช้ันเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยจะต/องจัดให/มีการลงทะเบียนเรียนและการสอบเช�นเดียวกับรายวิชาอ่ืน  
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  ข/อ 5 ในการขอเปbดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ให/เป0นไปตามเกณฑDมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และจะต/องได/รับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
  เพ่ือให/การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ให/มหาวิทยาลัยกําหนดให/มีจํานวนนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ ให/เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
  ข/อ 6 ให/มหาวิทยาลัยจัดให/มีคณะกรรมการ ดังต�อไปน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 43 
         6.1 คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ประกอบด/วยอธิการบดี       
เป0นประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู/อํานวยการสํานัก/สถาบันท่ีเก่ียวข/อง เป0นกรรมการ โดยผู/อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    
เป0นกรรมการและเลขานุการ 
  ในกรณีจําเป0น มหาวิทยาลัยอาจแต�งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมได/ ท้ังน้ีให/อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ ทําหน/าท่ีอํานวยการบริหารโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการของมหาวิทยาลัย ให/มีประสิทธิภาพ
และเกิดความเรียบร/อย 
        6.2 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการทําหน/าท่ีดําเนินงานท่ัวไป
เก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
  ข/อ 7 ในการรับเข/าศึกษา ให/มหาวิทยาลัยรับเข/าศึกษาจากบุคลากรประจําการ 2 ประเภท คือ ประเภทเข/าศึกษา
ตามความต/องการของต/นสังกัดและประเภทบุคคลท่ัวไป โดยต/องมีคุณสมบัติตามข/อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต�อเน่ือง) พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัย 
   การรับเข/าศึกษา มหาวิทยาลัยจะต/องจัดให/มีการสอบวัดความรู/พ้ืนฐาน ความพร/อมเพ่ือใช/ผลการสอบ   
เป0นเกณฑDหน่ึงในการรับเข/าศึกษา และอาจใช/เป0นแนวทางในการจัดรายวิชาเรียนเพ่ิมเติมเฉพาะรายตามท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควร 
  ข/อ 8 มหาวิทยาลัยต/องจัดอาจารยDท่ีปรึกษา และหรือคณะอาจารยDท่ีปรึกษารับผิดชอบและให/คําปรึกษาแก�นักศึกษา  
ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือเวลาอ่ืนตามความเหมาะสม 
   เพ่ือให/อาจารยDท่ีปรึกษาและหรือคณะอาจารยDท่ีปรึกษา สามารถปฏิบัติหน/าท่ีได/อย�างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยต/องจัดให/มีคู�มือสําหรับอาจารยDท่ีปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน/าท่ีของอาจารยDท่ีปรึกษาอย�างน/อย 
ปFละ 1 ครั้ง 
  ข/อ 9 การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได/ท้ังในและหรือนอกเวลาราชการ 
   ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพ่ือให/นักศึกษามีเวลาศึกษาและค/นคว/าหาความรู/เพ่ิมเติม
กําหนดให/นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได/ไม�เกินภาคการศึกษาละ 12 หน�วยกิต ในกรณีท่ีนักศึกษารายใดมีความจําเป0น 
มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณา ให/ลงทะเบียนเรียนเกินกว�าภาคการศึกษาละ 12 หน�วยกิตได/ แต�ต/องไม�เกิน 15 หน�วยกิต หรือ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ข/อ 10 เพ่ือให/การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กําหนดให/อาจารยDผู/สอน สอนได/ไม�เกินสัปดาหDละ 12 คาบ โดยใน
คาบหน่ึง ให/มีเวลาสอนไม�น/อยกว�า 50 นาที 
   ให/มหาวิทยาลัยแต�งตั้งคณะกรรมการทําหน/าท่ีพิจารณา กลั่นกรอง และให/ความเห็นชอบในการจัด
อาจารยDผู/สอนตามท่ีโปรแกรมวิชาและคณะเสนอ ในแต�ละภาคการศึกษา 
  ข/อ 11 ให/อาจารยDผู/สอนจัดทําเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาท่ีเปbดสอนให/แก�นักศึกษาในแต�ละภาคการศึกษา 
 ข/อ 12 มหาวิทยาลัยต/องจัดให/นักศึกษามี และใช/ตําราหลักในรายวิชาท่ีเปbดสอน ตําราหลัก อาจเรียบเรียบโดย
อาจารยDมหาวิทยาลัย หรือผู/เช่ียวชาญภายนอกก็ได/ โดยจะต/องมีขอบเขตและระดับของเน้ือหาเหมาะสมกับระดับการศึกษา 
  ข/อ 13 ให/มีการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพ่ือใช/ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต�าง ๆ มหาวิทยาลัยต/องพัฒนา       
โสตทัศนูปกรณD พ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอนให/มีมาตรฐาน และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ีมีอยู� 
  ข/อ 14 ให/มหาวิทยาลัยจัดบริการห/องสมุดและอํานวยความสะดวกแก�นักศึกษาในรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือส�งเสริมให/
นักศึกษามีโอกาสค/นคว/าหาความรู/เพ่ิมเตมจากห  ิ /องสมุดมากข้ึน 
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  ข/อ 15 เกณฑDการประเมินผลการเรียนให/เป0นไปตามข/อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว�าด/วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต�อเน่ือง) พ.ศ. 2549 และให/มหาวิทยาลัยแต�งตั้งคณะกรรมการทําหน/าท่ี
กลั่นกรองตรวจสอบ และให/ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชาต�าง ๆ 
  ข/อ 16 การจ�ายเงินตอบแทนการสอน ค�าตอบแทนการดําเนินการ ค�าตอบแทนการส�งเสริมคุณภาพการศึกษาและ 
ค�าใช/จ�ายอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให/จ�ายได/ในวงเงินไม�เกินร/อยละ 80 ของเงินค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บได/ในภาค
การศึกษาน้ัน 
  อัตราการเก็บและการจ�ายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ให/เป0นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ว�าด/วยการรับ จ�ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2549 
  ข/อ 17 ให/จ�ายค�าตอบแทนในการออกข/อสอบ ค�าตรวจกระดาษคําตอบในการสอบวัดความรู/พ้ืนฐานและในรายวิชาท่ี 
จัดตามระบบการเรียนโดยใช/สื่อประสม ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ข/อ 18 ให/มหาวิทยาลัย ประเมินการสอนของอาจารยDผู/สอนอย�างน/อยปFละ 1 ครั้ง เพ่ือให/อาจารยDผู/สอนได/ข/อมูล     
ย/อนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน 
  ข/อ 19 ให/มีการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการทุกระยะ 2 ปF เพ่ือพัฒนาโครงการ 
  ข/อ 20 ให/อธิการบดี เป0นผู/รักษาการให/เป0นไปตามข/อบังคับน้ีและเป0นผู/วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดป[ญหาจากการใช/ 
ข/อบังคับน้ี 
  
   ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
 
 

(นายอรัญ ธรรมโน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ระบบบริการ 
การศึกษาออนไลน� 
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งานทะเบียนที่นักศึกษาควรทราบ 
 การปฏิบัติตนในการรับบริการ 
  นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ 

1. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ไปติดตอกับหนวยงาน 
2. แตงกายสุภาพ เมื่อไปติดตอกับหนวยงาน 
3. ติดตอสอบถามเจาหนาที่หรืออาจารยประจําหนวยงานดวยกิริยาวาจาสุภาพ 
4. เตรียมหลักฐานตางๆใหพรอม 
5. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการของแตละหนวยงานโดยละเอียดและปฏิบัติตาม 

  ตัวอยางเชน 
   5.1 การติดตอกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร และ
หลักฐานทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัตินักศึกษาตองยื่นคํารองเปนหลักฐาน ควรปฏิบัติดังนี้ 
   5.1.1 เลือกคํารองใหตรงความประสงค 
     5.1.2 กรอกรายละเอียดใหชัดเจน 
     5.1.3 ผานขั้นตอนตางๆที่ระบุในคํารองใหครบ 
     5.1.4 ติดตามผลหลังจากยื่นคํารองแลว 3 - 5 วัน 
     ดังนั้นนักศึกษาควรวางแผนกอนลวงหนา สําหรับการติดตอขอหลักฐานตางๆ อยางนอย 1-3 วัน 
กอนถึงวันที่ตองการใชหลักฐานเหลานั้น เพราะสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไมสามารถใหบริการ
แกนักศึกษาโดยเรงดวนได เนื่องจากตองใชเวลาในการตรวจสอบหลักฐานตางๆเพื่อปองกันความผิดพลาด
เหลานั้นอันจะสงผลเสียหายทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดปญหาในการขอรับบริการไมควรแกปญหา
ดวยตนเอง ใหแจงแกเจาหนาที่ อาจารยประจําหนวยงาน อาจารยที่ปรึกษา หรือเขียนบันทึกแจงตอฝายตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบหนวยงานนั้นๆ 
 
1. ระบบการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการศึกษาใชระบบทวิภาค (Semester) โดยแบงการศึกษาหนึ่งเปน 2 
ภาคเรียนปกติ คือภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่2 ภาคเรียนหนึ่งมีเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาหและ
มหาวิทยาลัยอาจจะเปดภาคเรียนฤดูรอนเพิ่มขึ้นก็ได แตไมนับเปนภาคเรียนปกติ มีเวลาเรียนไมนอยกวา       
8 สัปดาห แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละวิชาเทากับภาคเรียนปกต ิ  
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 2.ระบบหนวยกิต 
 กําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชา ใหกําหนดเปนหนวยกิตหรือมาตราที่แสดงถึงเวลาเรียน
เปนคาบตอสัปดาห ใน 1 คาบ จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 60 นาทีและหนวยกิตจะแสดงคาระดับ
ความสําคัญในแตละรายวิชาดวยซึ่งเวลาเรียนอาจจะเทากันหือมากกวาจํานวนหนวยกิตก็ได 
       เชน 3(3-0-6)  : วิชา 3 หนวยกิต เรียนทฤษฎี 3 คาบ ศึกษาดวยตนเอง 6 คาบ 
            3(2-2-5)  :  วิชา 3 หนวยกิต เรียนทฤษฎี 2 คาบ ภาคปฏิบัติ 2 คาบ ศึกษาดวยตนเอง 5 คาบ 
            2(1-2-3)  :  วิชา 2 หนวยกิต เรียนทฤษฎี 1 คาบ ภาคปฎิบัติ 2 คาบ ศึกษาดวยตนเอง 3 คาบ 

เพื่อใหการเรียนของนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเงื่อนไขการ
ลงทะเบียนไวดังนี้ 
   นักศึกษา กศ.บป. จะลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียนละไมเกิน 9 หนวยกิต  
3. การลงทะเบียนวิชาเรียนออนไลนผานทาง Internet 
4. การแก”I”, IP 

เมื่อนักศึกษาไดรับแจงผลวาไดเกรด “I”, IP ในรายวิชาใด นักศึกษาจะตองรีบดําเนินการติดตอ
อาจารยผูสอนในรายวิชาที่ไดเกรด “I”, IP นั้น เพื่อทํางานเพิ่มใหสมบูรณและผูสอนจะไดเปลี่ยนเกรด “I”, IP 
เปนคาระดับคะแนน โดยเกรด “I”ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนถัดไปและสําหรับ 
IP ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นใน 1 ภาคเรียนถัดไป 
5. การรักษาสภาพนักศึกษา หรือการลาพักการเรียน 

นักศึกษาที่มีความจําเปน หรือมีความประสงคจะรักษาสภาพ/ลาพักการเรียนในภาคเรียนใด จะตอง
ยื่นคํารองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและ จะตองดําเนินการให
เสร็จสิ้นภายในเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแลวและมีความประสงคจะขอลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้นใหขอคํา
รองขอลาพักการเรียนที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําไปใหอาจารยที่ปรึกษารับทราบ 

การขอลาพักการเรียน จะลาพักไดคราวละ 1 ภาคเรียนเทานั้น สําหรับนักศึกษาใหมในภาคเรียนแรก
ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแลว ไมสามารถ ยื่นคํารองขอลาพักการเรียนหรือรักษาสภาพการเปนนักศึกษายกเวน
บางกรณ ี  
 
6. การประมวลผลการศึกษา 
            สิ้นภาคเรียนแรกตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ 1.00  ถาต่ํากวาที่กําหนดตองพนสภาพ  
การเปนนักศึกษา  
            สิ้นภาคเรียนที่สองแรกตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ 1.25  ถาต่ํากวาที่กําหนดตองพน
สภาพการเปนนักศึกษา  
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สิ้นภาคเรียนที่สามตองไดเกรดเฉลี่ยมากกวาสะสมหรือเทากับ 1.50 ถาต่ํากวาที่กําหนดตองพนสภาพการเปน
นักศึกษา  
           สิ้นภาคเรียนที่สี่ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ  1.75  ถาต่ํากวาที่กําหนดตองพนสภาพ 
การเปนนักศึกษา  
           สิ้นภาคเรียนที่หาตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ 2.00  ถาต่ํากวาที่กําหนดตองพนสภาพ 
การเปนนักศึกษา  
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7. การขออนุญาตสอบในกรณีที่ตารางสอบซ้ําซอน/การขาดสอบกลางภาค, ปลายภาค 
 นักศึกษาที่ตารางสอบซ้ําซอน ใหดําเนินการดังนี้ 

1. ขอรับแบบฟอรมสอบกับกรรมการกลาง 
2. ยื่นคํารองที่ผานการอนุญาตจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษานําสงสํานักสงเสริมวิชาการฯ 

ทั้งนี้ใหดําเนินการกอนสอบอยางนอย 2 สัปดาห 
3. เขาสอบตามหองสอบกรรมการกลาง โดยมาติดตอขอสอบกอนเวลาสอบจริง 1 ชั่วโมง 

         กรณีนักศึกษาขาดสอบกลางภาค 
1. รับคํารองขออนุญาตสอบที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. คํารองขอสอบตองผานความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา, ผูสอนรายวิชาที่ขาดสอบ แลวนําคํา

รองไปยื่นยังคณะวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ 
         กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค 

1. ใหยื่นคํารองขออนุญาตสอบอยางชาที่สุดภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการสอบเปนตนไป 
2. มหาวิทยาลัยจะอนุญาตใหสอบตามเกณฑการพิจารณา (ดูรายละเอียดในคูมือการศึกษา) 

8. การโอนสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาภาคปกติสามารถโอนสภาพเปนนักศึกษา ภาค กศ.บป. ไดเมื่อมีความจําเปนโดยยื่นคํารอง
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยและใหเขียนคํารองขอโอนวิชาเรียนดวย    
9. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 

1. นักศึกษาที่ประสงคจะเปลี่ยนคํานําหนานาม เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ใหยื่นหลักฐานตางๆ ดังนี้ 
    - คํารองเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย 
    - ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
    - ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.4) พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
    - ใบสําคัญการสมรส(ค.ร.3)พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
    - สําเนาทะเบียนบานที่เปลี่ยนแปลงแกไขเรียบรอยแลว(ท.ร.14) พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
      ใหยื่นคํารองพรอมหลักฐานตางๆ ดังกลาวที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
แลวจะไมสามารถ เปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวในใบสําคัญตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกใหได 

2. การขอแกไข วันเดือน ปเกิด ที่ผิดพลาด จะตองนําหลักฐาน เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง 
พรอมสําเนา หรือสูติบัตรยื่นพรอมคํารองขอแก วัน เดือน ปเกิดทีส่ํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 10. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
  บัตรประจําตัวนักศึกษา เปนเอกสารทางราชการที่มหาวิทยาลัยจะออกใหกับนักศึกษาทุกคน  
ซึ่งนักศึกษา จะตองแสดงบัตรทุกครั้งในการติดตอกับมหาวิทยาลัยหรือเขาสอบ 
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 การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา แบงออกเปน 3 กรณี คือ 
1. นักศึกษาเขาใหม จะตองทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที ่ที่ 

สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนด 
2. นักศึกษาที่ทําบัตรประจําตัวสูญหาย หรือเสียหาย ใหยื่นคํารองทําบัตรใหมพรอมกับ 

ชําระเงิน 100 บาท 
3. บัตรประจําตัวหมดอายุ ปกติมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวใหเทากับอายุการเปน 

นักศึกษาปกติ คือ 2 ป และ 4 ป และ 5 ป  ถานักศึกษายังไมจบการศึกษาและตองใชบัตรนักศึกษาตอไป ให
ยื่นคํารองขอตอบัตรประจําตัวนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมอีกคนละ 100 บาท มหาวิทยาลัยจะตอบัตร
ประจําตัวใหคราวละ 1 ป 
 
11. การขอจบการศึกษา 
  ในภาคเรียนสุดทายที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรของทุกระดับ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอจบการศึกษา 
ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนที่จบการศึกษา ณ สํานักสงเสริมวิชาการฯ โดยดําเนินการดังนี้ 

1. นักศึกษา/ตัวแทนหอง รับเอกสารซึ่งประกอบดวย แบบฟอรมคํารองใบขอจบ, ใบตรวจสอบ  
2. ขอมูลสวนตัว, ใบรายชื่อ สงใบขอจบ ณ สํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อนําไปใชและตรวจสอบ 

ความถูกตองของขอมูลสวนตัว 
3. นักศึกษา/ตัวแทนหอง เก็บรวบรวมเอกสารตามขอ1. พรอมรูปถาย 2 นิ้ว 2 รูปและ1 นิ้ว 2 รูป  

ถายสวมชุดครุย ที่งานบริการการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือนักศึกษาที่ประสงคจะสําเร็จ
การศึกษาใหกรอกขอมูลคํารองผาน web ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนที่จบการศึกษา หากไมกรอกขอมูล
แจงใหสํานักฯทราบถือวานักศึกษาจะไมขอจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น  

 
12. การขอใบรับรอง ใบรับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร 
  . นักศึกษาจะเปนผูสําเร็จการศึกษาอยางสมบูรณเมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมอนุมัติผล
แลวเทานั้น 
 - เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงาน
ผลการศึกษาใหนักศึกษา 
 - หลักฐานใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะออกใหกับ
ผูสําเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาไมตองยื่นคํารองและชําระเงิน   
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กําหนดมาตรฐานการใหบริการ จําแนกตามประเภทใบรับรอง (นักศึกษาปจจุบัน) 
ประเภทใบรับรอง เอกสารแนบ กําหนดรับ 

ใบรับรองการเปนนักศึกษา  1 วันทําการ 
ใบรับรองการเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย  1 วันทําการ 
ใบรับรองวาเรียนครบหลักสูตรและกําลังรอสภาฯ 
อนุมัติใหปริญญา  

แนบรูปถาย 2 นิ้ว (ป.ตรี สวมชุดครุย) 1 วันทําการ 

ใบแทนปริญญาบัตร/ใบแทนประกาศนียบัตรฯ
(กรณีสูญหาย/ชํารุด) 

แนบใบแจงความ/รูปถาย 1 นิ้ว , 2 นิ้ว 
อยางละ 1 รูป (ป.ตรี สวมชุดครุย) 

1 วันทําการ 

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript)  1 วันทําการ 
ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (Transcript)

 เขียนชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ 

      ยังไมสําเร็จการศึกษา  
 

1 วันทําการ 

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

1 วันทําการ 

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (Transcript)

 เขียนชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ 

      สําเร็จการศึกษา  แนบรูป  
      ถาย 1 นิ้ว (ป.ตรี สวมชดุครยุ)  

1 วันทําการ 

ใบรับรองอื่นๆ   1 วันทําการ 
 
*หมายเหตุ การออกเอกสารทางการศึกษา ตองชําระเงิน ใบละ 100 บาท 
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หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาตรี  ๒  ป (ตอเนื่อง)
*  เทคโนโลยบี ัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
1.  ปรัชญาของหลักสูตร 
            ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคุณธรรม
และจริยธรรม ตามความตองการของทองถิ่นและสังคม 
2.  ความสําคัญของหลักสูตร 
     หลักสูตรนี้มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ผูเรียนจะตองศึกษา ปฏิบัติ งานดานอุตสาหกรรม และสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
3.  วัตถุประสงคของหลักสูตร          
 3.1  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู สามารถประกอบอาชีพ โดยนําหลักวิชาการทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2  เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดในการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่เหมาะสม มาใชใหเกิดประโยชนในงานอุตสาหกรรม 
  3.3  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูนํา สามารถวางแผน ประสานงาน และสรางหลักมนุษย
สัมพันธกับบุคคลภายในและภายนอกองคกรเปนอยางด ี
 3.4  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต ความมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติวิชาชีพและสังคม 
 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา        

        1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาเอกดังนี ้
 -  วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม รับนักศึกษาทางดานอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟา การ

ติดตั้ งไฟฟา เครื่องกลไฟฟา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องทํ าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
อิเล็กทรอนิกส เทคนิคคอมพิวเตอร หรือสาขาที่เก่ียวของ 

 - วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา 
 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา      92

  หนวยกิต  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            30 หนวยกิต 
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

หน้า 100 



 
 

1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา       12    หนวยกิต
บังคับเรียน                             9     หนวยกิต 
เลือกเรียน  ไมนอยกวา           3     หนวยกิต

1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร       ไมนอยกวา        6     หนวยกิต
บังคับเรียน                             3     หนวยกิต 
เลือกเรียน  ไมนอยกวา           3     หนวยกิต

1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา    6     หนวยกิต
บังคับเรียน      3     หนวยกิต

3     หนวยกิตเลือกเรียน   ไมนอยกวา
    1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา    6    หนวยกิต  

3    หนวยกิตบังคับเรียน
3    หนวยกิตเลือกเรียน  ไมนอยกวา

  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา       56    หนวยกิต 
    2.1  กลุมวิชาบังคับรวม      26    หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาแกนเฉพาะ      18    หนวยกิต 
 2.1.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ    8    หนวยกิต 
     2.2  กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา                            30    หนวยกิต 

- รายวิชาบังคับวิชาเอก      18    หนวยกิต 
- รายวิชาเลือกวิชาเอก      12    หนวยกิต 

6   หนวยกิต3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
การจัดการเรียนการสอน 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา     30   หนวยกิต
1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา               12   หนวยกิต

บังคับเรียน
ภาษาอังกฤษพาไปGESL101
ภาษาอังกฤษพิชิตฝนGESL102

    9   หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)รูใชภาษาไทยGESL103

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต   จากวิชาตอไปนี้ 

3(3-0-6)เฮฮาภาษามาเลยGESL104
3(3-0-6)เฮลโลภาษาอินโดนีเซียGESL105
3(3-0-6)สนุกกับภาษาญี่ปุนGESL106
3(3-0-6)บันเทิงกับภาษาเกาหลีGESL107
3(3-0-6)เพลิดเพลินกับภาษาจีนGESL108

    1.2  กลุ มวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา                   6   หนวยกิต 
บังคับเรียน 3   หนวยกิต 

ทักษะชีวิตGESH201 3(2-2-5)
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      เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี้ 
ปรัชญาและศาสนาGESH202
มนุษยกับความงามGESH203

      1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา           

3(3-0-6)
3(3-0-6)

     6   หนวยกิต

3(3-0-6)
บังคับเรียน                                                                       3  หนวยกิต

GESS301   การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม
       เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้

3(3-0-6)ทองถิ่นของเราGESS302
3(3-0-6)อาเซียนรวมใจGESS303
3(2-2-5)ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนGESS304
3(3-0-6)เจาสัวนอยGESS305
3(3-0-6)กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ดีGESS306

1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร  ว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา       6  หนวยกิต
 บังคับเรียน                                                                       3  หนวยกิต

3(2-2-5)การคิดในยุคดิจิทัลGESC401
    เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี ้

3(2-2-5)โปรแกรมประยุกตสํานักงานอัตโนมัติGESC402
3(2-2-5)ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอมGESC403
3(2-2-5)สุขภาพทันยุคGESC404
3(2-2-5)นักคนควาขอมูลGESC405
3(2-2-5)รูทันโลกGESC406
3(2-2-5)นวัตกรรมการเกษตรGESC407
3(2-2-5)การจัดการธุรกิจออนไลนGESC408

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 56  หนวยกิตเรียนไมนอยกวา  
 2.1 กลุมวิชาบังคับรวม เรียน 26 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้ 

      2.1.1 กลุมวิชาแกนเฉพาะ เรียน 18 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
6501205     การเขียนแบบวิศวกรรม        3(1-4-4) 
6501307      คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
6502212      วิศวกรรมความปลอดภัย     3(3-0-6) 
6502213      วัสดุอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
6503340       การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
6503447       การบริหารโครงการทางเทคโนโลย ี   3(2-2-5) 

 

8  หนวยกิต2.1.2 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
      ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้ 
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 กลุม 1 กลุมวิชาโครงงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพ  
 6504574 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
 6504575 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   2(1-2-3)   
 6504576  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(270) 

 

     กลุม 2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา  
 7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    2(90) 
 7000490 สหกิจศึกษา      6(640) 

2.2 กลุมวิชาเอก เลือกเรียนเพียงหนึ่งกลุมวิชาเอก ไมนอยกวา   30  หนวยกิต 
       จากวิชาเอกตอไปนี้ 
              วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

รายวิชาบังคับวิชาเอก                                                18  หนวยกิต 
  6502108    วงจรดิจิตอลและลอจิก     3(2-2-5) 
   6502110    การออกแบบระบบไฟฟา    3(3-0-6) 
   6502422    ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
  6503125  วิเคราะหวงจรไฟฟา      3(3-0-6) 
   6503129    การวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
   6503373    สัมมนาในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

 

   รายวิชาเลือกวิชาเอก                                                     12  หนวยกิต 
   6502109     เครื่องจักรกลไฟฟา     3(2-2-5) 
  6502319   โปรแกรมสําเร็จรูป     3(2-2-5) 
   6503126   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
  6503127  เซนเซอรและทรานสดิวเซอร    3(2-2-5) 
   6503130   ระบบพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
   6503131  นิวแมติกสและไฮดรอลิกส    3(2-2-5) 
   6503339    การเขียนโปรแกรมเบื้องตน    3(2-2-5) 
   6503341  ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 
   6504159    ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-2-5) 
   6504160  การอนุรักษพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน  3(2-2-5) 
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วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
รายวิชาบังคับวิชาเอก                                                      18   หนวยกิต

  6502214     การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม    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   หนวยกิต
6502215     กระบวนการผลิต      3(3-0-6)

6502319     โปรแกรมสําเร็จรูป      3(2-2-5)
6503235   การวางแผนและควบคุมการผลิต     3(2-2-5)
6503237   การออกแบบและวางผังโรงงาน     3(2-2-5)
6503449    การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
6503450     การจัดการสิ่งแวดลอมทางอุตสาหกรรม    3(3-0-6)
6503452     การวิจัยดําเนินงานเบื้องตน      3(2-2-5)
6503455   การจัดการบํารุงรักษา      3(2-2-5)
6504466     การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน    3(3-0-6)
6504467   เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม     3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไมนอยกวา           6   หนวยกิต
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย 

เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ 
สาขาวิชานี้
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระดับปริญญาตรี  ๔  ป 

* รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 * ศิลปศาสตรบัณฑิต 

-  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
 รอบรู คูคุณธรรม นําสหวิทยาการ บริหารจัดการองคกร 
 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 
 การศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับ
สวนกลางและสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญในเรื่องการกระจายอํานาจการปกครองไปสู
ทองถิ่น การใหทองถิ่นมีอิสระในการกําหนดนโยบาย มีอิสระการใชหรือควบคุมทรัพยากรตาง ๆ ของทองถิ่น
เอง ดังนั้น การใหทองถิ่นมีความพรอมทั้งในดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการ ดานคุณธรรม จริยธรรม   
ตามหลักธรรมาภิบาล มีสํานึกในสวนรวมหรือมีจิตสาธารณะ ซึ่งเปนคุณลักษณะพื้นฐานของบุคลากรภาครัฐ
หรือแมกระทั่งบุคลากรที่ไมไดอยูในองคการภาครัฐแตตองคํานึงถึงประโยชนขององคการหรือประโยชนของ
สังคมจึงเปนสิ่งสําคัญ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาในการเปดหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2544 จนกระทั่งถึง
ปจจุบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณาใหการรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดมีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย พรอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่มีความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา 
 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและเปนการพัฒนาบุคลากรของประเทศในการเขาไป
รวมพัฒนาประเทศทั้งในระดับสวนกลางหรือสวนทองถิ่นใหเจริญกาวหนาและทัดเทียมกับอารยประเทศ 
โปรแกรมวิชาฯ จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหหลักสูตรครอบคลุม
มาตรฐานความรู และแสดงสาระความรูตามมาตรฐานดังกลาวอยางชัดเจน โดยมุงพัฒนาผู เรียนใหมี
คุณลักษณะเปนผูรักถิ่นฐาน รับใชทองถิ่น สามารถเขาใจในระบบบริหารงานภาครัฐ มีความรู ความสามารถ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาใหเปนบัณฑิตที่มี
คุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นการอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 
 1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตรที่มีความรู มีคุณธรรม เปนพลเมืองที่มีคุณคาของ
สังคม และมีทักษะในการประกอบอาชีพ อันนําไปสูการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ 

1.3.2 เพื่อใหบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตรมีความตระหนักและสนใจปรากฏการณทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง  

1.3.3 เพื่อใหบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตร เกิดทักษะในการศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง 
สามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญหาไดอยางเปนระบบ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศชาติ 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
1  ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
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2  มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเขาศึกษา 
โครงสรางหลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   
    โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
    1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา      12   หนวยกิต 
      บังคับเรียน                             9  หนวยกิต 
     เลือกเรียน  ไมนอยกวา           3   หนวยกิต 
    1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร       ไมนอยกวา        6  หนวยกิต 
     บังคับเรียน                             3   หนวยกิต 
     เลือกเรียน  ไมนอยกวา           3   หนวยกิต 
    1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
     บังคับเรียน      3 หนวยกติ 
     เลือกเรียน   ไมนอยกวา      3 หนวยกิต 

หนวยกิต1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา   6
3บังคับเรียน หนวยกิต
3เลือกเรียน  ไมนอยกวา หนวยกิต

   2)  หมวดวิชาเฉพาะ      95 หนวยกิต 
    2.1  กลุมวิชาแกน      60 หนวยกิต 
    2.2  กลุมวิชาเนื้อหา   ไมนอยกวา   27 หนวยกิต 
     - บังคับเรียน      15 หนวยกิต 
     - เลือกเรียน   ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 
    2.3  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   8 หนวยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต 
 
 
 

3.1.3  รายวิชา
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

 

1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับเรียน

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป
GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝน
GESL103 รูใชภาษาไทย

30    หนวยกิต 
12  หนวยกิต

  9   หนวยกิต 

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

      เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต   จากวิชาตอไปนี้ 
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GESL104  เฮฮาภาษามาเลย
GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย
GESL106  สนุกกับภาษาญี่ปุน
GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี
GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน

ไมนอยกวา1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6   หนวยกิต
3   หนวยกิตบังคับเรียน
3(2-2-5)GESH201 ทักษะชีวิต

      เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี้ 
3(3-0-6)GESH202 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)GESH203 มนุษยกับความงาม
6  หนว1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา ยกิต 

     บังคับเรียน   3  หนวยกิต 
3(3-0-6)GESS301  การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
GESS302  ทองถิ่นของเรา
GESS303 อาเซียนรวมใจ
GESS304 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
GESS305 เจาสัวนอย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5 )
3(3-0-6)
3(3-0-6)GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ดี

   1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร  ว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
    บังคับเรียน    3  หนวยกิต 

3(2-2-5)GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล
    เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี ้

3(2-2-5)GESC402 โปรแกรมประยุกตสํานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)GESC404 สุขภาพทันยุค
3(2-2-5)GESC405  นักคนควาขอมูล
3(2-2-5)GESC406 รูทันโลก
3(2-2-5)GESC407 นวัตกรรมการเกษตร
3(2-2-5)GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน
95  หนวยกิต2)  หมวดวิชาเฉพาะ

    2.1  กลุมวิชาแกน      60  หนวยกิต 
     2581103        ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร  3(3-0-6) 
     2581104   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร     3(3-0-6) 
     2581105        การบริหารราชการไทย    3(3-0-6) 
     2581201   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย   3(3-0-6) 
     2581301   องคการและการจัดการ    3(3-0-6) 
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     2581302   การบริหารทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 
     2582103   การปกครองทองถิ่นไทย    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   การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
     2583310   ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร   3(3-0-6) 
     2583903        สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร   3(2-2-5) 
     2583904   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร  3(2-2-5)  
     2584302   จริยธรรมทางการบริหาร    3(3-0-6) 
     2584905   สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร   3(3-0-6) 
     2584907   หัวขอพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร   3(2-2-5) 
     3631001   เศรษฐศาสตรทั่วไป    3(3-0-6) 
 
    2.2  กลุมวิชาเนื้อหา   ไมนอยกวา  27  หนวยกิต 
     - บังคับเรียน      15  หนวยกิต 
 ใหเรียนจากกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี ้
 (ก) กลุมนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 
     2582403   องคการแหงนวัตกรรม    3(3-0-6) 
     2582404   การตลาดสําหรับการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6)  
     2583405   การจัดการนวัตกรรม    3(3-0-6) 
     2583406   นวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 
      2583407   ความคิดสรางสรรคสําหรับนวัตกรรมภาครัฐ  3(3-0-6) 
 (ข) กลุมนโยบายสาธารณะและการวางแผน 
     2582501   การวางแผนเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 
     2582503   นโยบายพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
     2583503   การวิเคราะหนโยบาย    3(3-0-6) 
     2583505   การประเมินผลโครงการ    3(3-0-6) 
     2583506   นโยบาย แผน และโครงการสําหรับชุมชน  3(3-0-6)  
 (ค) กลุมการบริหารจัดการทองถิ่น 
      2582603   แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการทองถิ่น  3(3-0-6) 
      2582604   กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น  3(3-0-6) 
      2583604   การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาทองถิ่น  3(3-0-6) 
     2583605   การบริหารการคลังทองถิ่น    3(3-0-6) 
      2583606   การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  3(3-0-6) 
 (ง) กลุมการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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     2582703   การวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
     2582704   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6) 
     2583702   พฤติกรรมองคการ    3(3-0-6) 
     2583703   การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 3(3-0-6) 
     2583704    การจัดการผลการปฏิบัติงานและการบริหารคาตอบแทน 3(3-0-6) 
     - เลือกเรียน   ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
 เลือกเรียนจากวิชาตอไปนี้ 
            2582101  การเมืองการปกครองของไทย   3(3-0-6) 
     2582104   สันติวิธีกับการจัดการความขัดแยง   3(3-0-6) 
     2582202   กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป   3(3-0-6) 
     2582205   สิทธิมนุษยชน     3(3-0-6) 
     2583102   การเมืองการปกครองของกลุมประเทศอาเซียน 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   ภาวะผูนําทางการบริหาร    3(3-0-6) 
     2583311   การจัดการภัยพิบัติ    3(3-0-6) 
     2583404   การจัดการวิสาหกิจชุมชน    3(3-0-6) 
     2584101   สถานการณโลกปจจุบัน    3(3-0-6)  
     2584201   กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6) 
     2584202   ระบบความยุติธรรมทางอาญา   3(3-0-6) 
    2.3  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  8  หนวยกิต 
 เลือกเรียนจากกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้ 
  กลุมที่ 1 ฝกประสบการณวิชาชีพ     
     2584802   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2(1-2-3) 
         2584803   การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 6(540) 
 
  กลุมที่ 2  สหกิจศึกษา       
     7000390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   2(90) 
         7000490   สหกิจศึกษา     6(640) 
 
   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 
        ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559

ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร

สรางความรู  เชิดชูคุณธรรม  นําสูชุมชน
2. ความสําคัญของหลักสูตร

  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ไดดําเนินการเปดสอนในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนภายใตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ 
พัฒนาชุมชน  ตังแตปการศึกษา  2524  เปนตนมา  จนถึงปจจุบัน  โดยไดมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี 
ความรูและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน  ไมวาจะเปนดานหลักการและทฤษฎีตาง ๆ รวมทั้ง 
การฝกปฏิบัติงานดานหลักการและทฤษฎีตาง ๆ รวมทั้งการฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนใน 
พื้นที่และสามารถนําองคความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชงานในงานพัฒนาและงานที่เกี่ยวของกับการ 
พัฒนา  ซ่ึงการศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ถือเปนสวนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา 
ชุมชนทองถิ่น  ใหมีความเขมแข็งโดยมุงพัฒนาคนในชุมชนใหมีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองไดและ 
เมื่อชุมชน  ทองถิ่น  ซ่ึงเปนรากฐานของประเทศเกิดความเขาแข็ง ก็จะสงผลใหประเทศเกิดการ 
พัฒนาอยางไรก็ตามในงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนนั้นจะตองมีการดําเนินงานใหสอดคลองกับ 
บริบทของชุมชนทองถ่ิน  ที่มีลักษณะเปนพลวัตร  โดยมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน 
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  การเมืองและวัฒนธรรมตลอดเวลา  ดังนั้นโปรแกรม 
วิชาการการพัฒนาชุมชนจึงเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง  เพื่อใหการจัดการเรียนการ 
สอนและการผลิตบัณฑิตสอดคลองกับบริบทของสังคมและการพัฒนาในดานตาง ๆ ของประเทศ
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  ที่มีคุณลักษณะดังนี้
3.1 มีความรู  ทักษะ  และมีความสามารถในการพัฒนาชุมชนทั้งดานการพัฒนาองคกรชุมชน

และการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
3.2 มีความสามารถในการประสานงานการพัฒนาทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคกรชุมชน
3.3 มีคุณธรรม  และจริยธรรมในการเปนนักพัฒนาชุมชนที่ดี
3.4 สามารถประยุกตและบูรณาการองคความรูมาใชเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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โครงสรางหลักสูตร 
125  หนวยกิตไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร  แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย  3  หมวดวิชา  ดังนี้ 

1) 30    หนวยกิตหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
   1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา      12   หนวยกิต 
     บังคับเรียน                               9  หนวยกิต 
    เลือกเรียน  ไมนอยกวา             3   หนวยกิต 
   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร       ไมนอยกวา         6  หนวยกิต 
    บังคับเรียน                               3   หนวยกิต 
    เลือกเรียน  ไมนอยกวา             3   หนวยกิต 

6 หนวยกิตไมนอยกวา1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิตบังคับเรียน
3 หนวยกิตเลือกเรียน   ไมนอยกวา

   1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต  
    บังคับเรียน                                3   หนวยกิต 
    เลือกเรียน  ไมนอยกวา               3   หนวยกิต 

1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร        12   หนวยกิต 
1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        9    หนวยกิต 
1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       9    หนวยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ           89  หนวยกิต 
 2.1  กลุมวิชาเนื้อหา ไมนอยกวา          75  หนวยกิต 
        2.1.1  บังคับเรียน           45  หนวยกิต 
        2.1.2  เลือกเรียนไมนอยกวา          30  หนวยกิต 

2.2  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ           6   หนวยกิต 
2.3  กลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ 

ไมนอยกวา 8  หนวยกิต
6  หนวยกิต3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา

การจัดการเรียนการสอน 
 

 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30  หนวยกิต

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

บังคับเรียน
ภาษาอังกฤษพาไปGESL101
ภาษาอังกฤษพิชิตฝนGESL102

12  หนวยกิต
9   หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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  GESL103       รูใชภาษาไทย     3(3-0-6)

      เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต   จากวิชาตอไปนี้ 

  GESL104   เฮฮาภาษามาเลย     3(3-0-6) 
  GESL105  เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย    3(3-0-6) 
   GESL106   สนุกกับภาษาญี่ปุน       3(3-0-6 
  GESL107  บันเทิงกับภาษาเกาหลี    3(3-0-6)  
  GESL108  เพลิดเพลินกับภาษาจีน     3(3-0-6) 
   1.2  กลุมวิชามนษุยศาสตร   ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
         บังคับเรียน         3  หนวยกิต 
  GESH201  ทักษะชีวิต     3(2-2-5) 
     เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี ้
  GESH202  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6)  
  GESH203  มนุษยกับความงาม    3(3-0-6) 
   1.3  กลุมวิชาสงัคมศาสตร   ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
     บังคับเรียน         3  หนวยกิต 
  GESS301   การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม   3(3-0-6)  
     เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
  GESS302   ทองถิ่นของเรา     3(3-0-6) 
  GESS303  อาเซียนรวมใจ     3(3-0-6)  
  GESS304  ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(2-2-5   
  GESS305  เจาสัวนอย     3(3-0-6)  
  GESS306  กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ดี   3(3-0-6) 
   1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร  ว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
      บังคับเรียน                 3  หนวยกิต 
  GESC401  การคิดในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
    เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี ้
  GESC402  โปรแกรมประยุกตสํานักงานอัตโนมัต ิ  3(2-2-5)  
  GESC403  ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 
  GESC404  สุขภาพทันยุค     3(2-2-5) 
  GESC405  นักคนควาขอมูล      3(2-2-5)  
  GESC406  รูทันโลก      3(2-2-5) 
  GESC407  นวัตกรรมการเกษตร    3(2-2-5) 
  GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน     3(2-2-5) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา    89  หนวยกิต 

2.1  กลุมวิชาเนื้อหาไมนอยกวา      75  หนวยกิต 
       2.1.1  บังคับเนื้อหา      45  หนวยกิต 
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จากวิชาตอไปนี้ 
   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) 
   2531302   เทคโนโลยีการผลิตเพื่อชุมชนและทองถิ่น   3(3-0-6) 
   2531401   การพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(2-2-5) 
   2532303   ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน   3(2-2-5)
   2532402   เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน   3(2-2-5)
   2532403   การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม  3(2-2-5)
   2532404   ชุมชนศึกษาและแนวทางการพัฒนา   3(2-2-5)
   2532405   การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
   2533301   ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน   3(3-0-6) 
   2533406   ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
   2533407   การวิเคราะหขอมูลวิจัยสําหรับการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5)
  2.1.2  เลือกเรียนจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง 
   ตอไปนี้ไมนอยกวา             30  หนวยกิต
   1)  กลุมวิชาจัดการองคกรชุมชน 
   2532501   องคกรชุมชนและการพัฒนา    3(3-0-6)
   2532502   การจัดการองคกรชุมชน    3(3-0-6)
   2532503   ธรรมภิบาลในงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6)
   2533504   การจัดการความรูในชุมชน    3(3-0-6)
   2533505   สวัสดิการชุมชน     3(3-0-6)
   2533506   สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน   3(3-0-6)
   2533507   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน    3(2-2-5) 
   2533508   เครือขายในการจัดการองคกรชุมชน   3(3-0-6) 
   2533509   ทักษะการคิดและการเขียนรายงานวิชาการ  3(2-2-5) 
   2533510   สัมมนาการจัดการองคกรชุมชน    3(2-2-5) 
2)   กลุมวิชายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
   2532601   ยุทธศาสตรและยุทธวิธีการพัฒนาทองถิน่  3(3-0-6) 
   2532602   การจัดการทรัพยากรทองถิ่น    3(3-0-6) 
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  2532603   ธรรมาภิบาลในงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6) 
  2533509   ทักษะการคิดและการเขียนรายงานวิชาการ   3(2-2-5) 
  2533604   การบริหารการพัฒนาทองถิ่น    3(3-0-6) 
  2533605   การจัดการความขัดแยงในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  2533606   สารสนเทศเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา   3(3-0-6) 
  2533607   ยุทธศาสตรการาพัฒนาเปรียบเทียบ   3(2-2-5) 
  2533608   การศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาภาคสนาม   3(2-2-5) 
  2533610   สัมมนายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น   3(3-0-6) 

6  หนวยกิต2.2  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
      บังคับเรียน 
  3561205   หลักการบริหารธุรกิจ     3(3-0-6) 
  3591105   เศรษฐศาสตรทั่วไป     3(3-0-6) 
2.3  กลุมวิชาปฏิบัติการ  และฝกประสบการณวิชาชีพ    8  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง  ตอไปนี้ 
  

 

 

กลุมที่  1
2533801    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน   2(90)
2534802    การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน   6(640)
กลุมที่  2
7000390    การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     2(90)
7000490    สหกิจศึกษา       6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา              6  หนวยกิต
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยไมซ้ํากับรายวิชา 

ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ 
การศึกษาของหลักสูตร
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาตรี  ๔  ป 



 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
1.ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1ปรัชญาของหลักสูตร 

“ผลิตนักสาธารณสุขมืออาชีพที่มีคุณธรรมนําวิทยาศาสตรกาวหนาเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน” 
 1.2ความสําคัญของหลักสูตร 

เปนหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น เพราะจากขอมูลการพบปะติดตอประสานงานกับ
เจาหนาที่สาธารณสุขและประชาชนในทองถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขชุมชน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) ที่ผานมายังมีคุณลักษณะของบัณฑิตบาง
ประการที่ไมสอดคลองกับความตองการที่นับเปนความจําเปนของหนวยงานอาทิ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กลาวคือหนวยงานเหลานี้จําเปนตองใชบุคลากรที่มีทักษะการ
ใหบริการสุขภาพตอประชาชนทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดลอม ที่เนนดานการสงเสริม
การเรียนรู การแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค การควบคุมโรค การบําบัด
โรคเบื้องตน และการฟนฟูสภาพ ตอบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานตอเนื่อง และเชื่อมโยงเปน
องครวม ดานการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อการควบคุมปองกันปจจัยที่ทําใหเกิดโรคและลด
ความเสี่ยงการเจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถทําการตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน 
การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การวางแผนครอบครัว การตรวจประเมินอาการ
เจ็บปวย และการชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอ 

กอรปกับไดรับคําเรียกรองใหพัฒนาหลักสูตรเปนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมาอยางตอเนื่อง 
ดังผลการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ของวรพล หนูนุน และคณะ (2559) ที่พบวา ปจจัยสําคัญที่สุดที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในหลักสูตรนี้คือ
เปนสถาบันที่อยูใกลบาน เดินทางสะดวก คิดเปนรอยละ 60.8 โดยนักเรียนมีความเห็นวาหลักสูตรนี้มีความ
เหมาะสมที่จะเปดสอน และมีความมั่นใจวาเรียนหลักสูตรนี้แลวสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได
ตลอดจนมีความมั่นใจวาเรียนหลักสูตรนี้แลวสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ดานผูใชบัณฑิต
ทั้งหมดคิดวาการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความเหมาะสมและเมื่อจบแลวคาดวาจะมีงานทําและเกือบทั้งหมดมีความ
ตองการรับบัณฑิตในสาขานี้ เขาปฏิบัติงานคิดเปน รอยละ 97.1 โดยระบุวาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
เหมาะสมกับหนวยงานของตนเองและเมื่อมี พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 บังคับใชแลว ซึ่ง
เปนสิ่งที่สามารถแกไขปญหาที่เคยเกิดขึ้น และสามารถตอบสนองตอความตองการบัณฑิตของหนวยงานดังที่
กลาวมาไดตรงและเหมาะสมกวา จึงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยเพิ่มความเขมขนของ
วิชาชีพใหเปนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ดังกลาวแลวในที่สุด 
 1.3วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถ ดังตอไปนี ้

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เปนผูนําดานสุขภาพของทองถิ่น 
และมีวิถีชีวิตเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม เปนพลเมืองดีของชาติ 
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1.3.2 จัดระบบการรวบรวมขอมูลเพื่อการเฝาระวังและรายงานความเคลื่อนไหว ดานสถานการณ 
สุขภาพชุมชน และปจจัยกําหนด

  1.3.3 วิเคราะหสถานการณดานสุขภาพในชุมชนไดอยางเปนองครวม และใชขอมูลเชิงประจักษ 
ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู เพื่อการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
กับบริบทของทองถ่ิน

  1.3.4 วางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางควบคุมกํากับและประเมินผลแผนงาน 
โครงการสาธารณสุขชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการประสานการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขาย 
ความรวมมือระดับทองถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  1.3.5 ใชกระบวนการแกปญหาสุขภาพแบบมีสวนรวมตั้งแตการประเมินสถานการณสุขภาพชุมชน 
การวิเคราะหและสังเคราะหปญหาและเหตุปจจัยปญหาสุขภาพ

  1.3.6 มีทักษะในกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสุขภาพเปนที่ปรึกษาแนะนํา 
ฝกอบรมในกระบวนการแกปญหาสุขภาพชุมชนการดําเนนิ งานการเฝาระวังรวมกับสมาชิกทีมสหวิชาชีพ

1.3.7 ใชกระบวนการวิจัยและเลือกใชผลการวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน
1.3.8 พัฒนาตนเองดานวิชาการอยางตอเนื่องและศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นได

2.2คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร
2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) ดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ
  2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีพ.ศ.2558หมวด 1 การรับเขาศึกษา (ภาคผนวก ก)

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
  โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไมนอยกวา  30      หนวยกิต

1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไมนอยกวา  12      หนวยกิต
1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา       12    หนวยกิต

บังคับเรียน                             9   หนวยกิต 
เลือกเรียน  ไมนอยกวา           3    หนวยกิต

1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร        ไมนอยกวา        6   หนวยกิต
บังคับเรียน                             3    หนวยกิต 
เลือกเรียน  ไมนอยกวา           3    หนวยกิต

1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา    6  หนวยกิต
บังคับเรียน      3  หนวยกิต 
เลือกเรียน   ไมนอยกวา      3  หนวยกิต

หนวยกิต1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา  6
บังคับเรียน หนวยกิต3 

3เลือกเรียน  ไมนอยกวา หนวยกิต
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   2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา    100  หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไมนอยกวา     33   หนวยกิต 
2.2) กลุมวิชาชีพสาธารณสุข    ไมนอยกวา      31  หนวยกิต 
2.3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา   ไมนอยกวา      36  หนวยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 
  3.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
    1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
    บังคับเรียน          9   หนวยกิต 

3(3-0-6)ภาษาอังกฤษพาไปGESL101
3(3-0-6)ภาษาอังกฤษพิชิตฝนGESL102
3(3-0-6)รูใชภาษาไทยGESL103

      เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต   จากวิชาตอไปนี้ 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย
GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย
GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน
GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี
GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน

    1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร    ไมนอยกวา             
บังคับเรียน

GESH201

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

ทักษะชีวิต

      เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี้ 
3(3-0-6)GESH202 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)GESH203 มนุษยกับความงาม
6 หนวย1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา กิต 

     บังคับเรียน   3  หนวยกิต 
3(3-0-6)การใชชีวิตในสังคมสมัยใหมGESS301

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
GESS302 ทองถิ่นของเรา
GESS303 อาเซียนรวมใจ
GESS304 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
GESS305 เจาสัวนอย

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

GESS306

กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ดี
   1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร  ว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

3  หนวยกิตบังคับเรียน
GESC401 3(2-2-5)การคิดในยุคดิจิทัล
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    เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี ้
  GESC402  โปรแกรมประยุกตสํานักงานอัตโนมัต ิ   3(2-2-5)  
  GESC403  ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม     3(2-2-5) 
  GESC404  สุขภาพทันยุค      3(2-2-5) 
  GESC405  นักคนควาขอมูล       3(2-2-5)  
  GESC406  รูทันโลก       3(2-2-5) 
  GESC407  นวัตกรรมการเกษตร     3(2-2-5) 
  GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน      3(2-2-5) 
  2)หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา     100 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      33 หนวยกิต 
  4951101  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1    2(1-2-3) 
  4951102  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2    2(1-2-3) 
  4951103  ประชากรศึกษาเพื่องานสาธารณสุข   2(2-0-4) 
  4951104  การสาธารณสุข      2(2-0-4) 
  4951105  ชีวเคมีเพ่ืองานสาธารณสุข    3(2-3-6) 
  4951106  ระบบสุขภาพ       2(2-0-4) 
  4951601  สุขภาพจิตเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน    2(2-0-4) 
  4952107  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ืองานสาธารณสุข  2(1-2-3) 
  4952301  อาหารและโภชนาการเพื่องานสาธารณสุข    2(2-0-4) 
  4952302  สุขภาพการเจริญพันธุ     2(2-0-4) 
  4952304  อนามัยครอบครัว      2(2-0-4) 
  4953109  ภาษาอังกฤษเพื่องานสาธารณสุข     2(2-0-4) 
  4953502  หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข   2(2-0-4) 
  4953503  เศรษฐศาสตรสุขภาพและการประยุกต    2(2-0-4) 
  4954110  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข  2(2-0-4) 
  4954206  การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผูสูงวัย    2(2-0-4) 
   2.2 กลุมวิชาชีพสาธารณสุข    ไมนอยกวา  31 หนวยกิต 
  4952402  การจัดการสิ่งแวดลอมทางสาธารณสุขชุมชน   3(3-0-6) 
  4952602  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) 
  4953204  หลักการตรวจประเมิน วินิจฉัยและการบําบัดโรคเบื้องตน 3(2-2-5) 
  4953308  หลักการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคเพื่องาน  3(2-2-5) 
     สาธารณสุขชุมชน      
  4953403  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    3(3-0-6) 
  4953504  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) 
  4953505  วิทยาการระบาดและการประยุกตเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 3(2-2-5) 
  4953801  ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน  3(3-0-6) 
  4954507  หลักการบริหารการจัดบริการสาธารณสุข   3(2-2-5) 
     และการประกันคุณภาพ 
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  4954901  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสาธารณสุข  1(0-3-2) 
     ชุมชนและดานการจัดบริการสาธารณสุข  
  4954902  การฝกประสบการณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมขน  3(270)  

36 หนวยกิตไมนอยกวา  
7   หนวยกิตไมนอยกวา

2.3 กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3.1กลุมการสงเสริมการเรียนรู

  และการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ 
 บังคับเรียน                                                            5  หนวยกิต

4952305   หลักสงเสริมสุขภาพ และการประยุกต    3(2-2-5)      
เพื่องานสาธารณสุขชุมชน

4953205   เวชศาสตรฟนฟูเพื่องานสาธารณสุขชุมชน     2(2-0-4)
เลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้

4954310   การใหคําปรึกษาเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(2-0-4)
4954508   การจัดการความรูเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(2-0-4)
4954704   ความฉลาดทางดานสุขภาพ     2(2-0-4)

2.3.2 กลุมการประยุกตการตรวจประเมิน   ไมนอยกวา  10 หนวยกิต
สุขภาวะและการบําบัดเบื้องตน

บังคับเรียน                                                                      8 หนวยกิต
4951201   การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องตน    2(1-2-3)
4952202   การบริบาลปฐมภูมิเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน   2(1-2-3)
4952306   โรคและการปองกันเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(1-2-3)
4953309   เภสัชสาธารณสุขและการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  2(2-0-4)

เลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
4952203   การดูแลสุขภาพในระบบการแพทยทางเลือก    2(2-0-4)
4952307   การดูแลสุขภาพตามภูมิปญญาทองถิ่น     2(2-0-4)

2.3.3 กลุมการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน  ไมนอยกวา  11 หนวยกิต
  บังคับเรียน         9   หนวยกิต 

4952108   การวัดและประเมินทางสุขภาพ      2(2-0-4)
4953506   การพัฒนาสุขภาพชุมชน      3(2-3-6)
4953802   สัมมนาประเด็นแนวโนมสําหรับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1(0-3-2)
4954903   การฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดบริการ   3(270)

สาธารณสุขชุมชน
เลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้

4952303   การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม      2(2-0-4)
4952401   การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ     2(2-0-4)
4952501   การจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤติ     2(2-0-4)

ไมนอยกวา  5  หนวยกิต 

3  หนวยกิต

2.3.4 กลุมการจัดการระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารดานสุขภาพชุมชน

บังคับเรียน
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  4952701  สารสนเทศสุขภาพเพื่องานสาธารณสุขชุมชน   3(2-3-6) 
   เลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้ 
  4953702  การสื่อสารเพื่องานสาธารณสุขชุมชน    2(1-2-3) 
  4953703  การประชาสัมพันธในตลาดสุขภาพ    2(1-2-3) 
    2.3.5 กลุมการวิจัยและพัฒนา   ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
     ในงานสาธารณสุขชุมชน 
  4954803  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(0-6-3) 
 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตร 
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