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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และเป็น
สถาบันที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล จนกระท่ังเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ดังเช่นปัจจุบัน 
 ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.  2462 เมื่อธรรมการมณฑล
นครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นอยู่ที่จังหวัดสงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลาได้คิดผลิตครูมณฑลขึ้นเพ่ือให้ไปท า
หน้าที่สอนในระดับประถมศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้น  โดยให้เรียนร่วมกับโรงเรียนประจ า
มณฑลนครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน) รับ
นักเรียน จบชั้นประถมบริบูรณ์ (ประถมปีที่ 3) เข้าเรียนตามหลักสูตรป.4, ป.5 และ ป.6 โดยเพ่ิมวิชาครูเป็น
พิเศษ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียกว่าครูประกาศนียบัตรมณฑล 
 ในปี พ.ศ.2464  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาธรรมการมณฑล  จึงได้จัดตั้ง
โ ร ง เ รี ย นฝึ กหั ด ค รู ป ร ะ จ า ม ณ ฑล ขึ้ น โ ด ย เ ฉ พา ะ เ มื่ อ  พ . ศ . 2468   โ ด ยตั้ ง ที่ ต า บลท่ า ช ะ ม ว ง  
อ าเภอก าแพงเพชร (ปัจจุบันคืออ าเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูมูล (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
ข อ ง วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส ง ข ล า )  โ ด ย รั บ นั ก เ รี ย น ที่ จ บ  ม . 3  ห รื อ ค รู ที่ 
ทางอ าเภอและจังหวัดต่างๆ ส่งมาเรียน ก าหนด 2 ปี  ส าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชี พ 
ครูมูล (ป.) 
 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ให้เลิกการแบ่ง
เขตการ ปกครองเป็นมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ า มณฑลนครศรีธรรมราชที่ท่าชะมวง จึงได้เปลี่ยนเป็น
โ ร ง เ รี ย น ฝึ ก หั ด ค รู ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร จั ง ห วั ด  เ มื่ อ ปี  พ . ศ .  2477 โ ด ย รั บ นั ก เ รี ย น ที่ เ รี ย น  
ป.6 หรือ  ม .2 (ตามแผน การศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  2475)  เข้ า เ รี ยนมีก าหนด 2 ปี  ต่ อมา ในปี   
พ.ศ. 2482 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นรับนักเรียน ม.3 เข้าเรียน มีก าหนด 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร
จังหวัด (ว.) 
 นอกจากนี้โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนที่เตรียมไว้เพ่ือบรรจุเป็นครู
ประชาบาล ซึ่งทางจังหวัดต่าง ๆ ได้คัดเลือกนักเรียนที่จบ ป.4 จากต าบลทุรกันดารในจังหวัดนั้น ๆ มาเข้า
เรียน มีก าหนด 3 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเป็นครูในต าบลที่
ตนมีภูมิล าเนาอยู่ 
 ปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ได้ย้ายจากท่าชะมวงมาเรียนที่
ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ และในปี พ.ศ.2490 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่  โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือประโยค
ประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เข้าเรียนต่ออีก 1 ปี ส าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) 
 ต่อมาใน พ.ศ.2498 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนที่จบ ม.
6 เข้าเรียน 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
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สงขลาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ 
บริเวณ บ้านเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันและได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู
สงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกท้ังได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีเดียวกันนั้นเอง 
 ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ท าให้
วิทยาลัยครูสงขลาเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์ โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบ ป.กศ.สูง หรือครู
ประจ าการ ที่ได้รับวุฒิ พ.ม. เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และในปี 
พ.ศ. 2522 ก็ได้เปิดโครงการอบรมครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.) ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2524 ก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิด
สอนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเรียกโครงการนี้ว่า วิทยาลัย
ชุมชนสงขลา 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัย
ครูท าหน้าที่ผลิตครูและเปิดสอนวิชาชีพ ตามความต้องการและความจ าเป็นของท้องถิ่น วิทยาลัยครูสงขลาจึง
ได้ผลิตครูระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนๆ ตามความต้ องการ
และความจ าเป็น ของท้องถิ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และในปีพ.ศ. 2529 ได้เปิดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์   ซึ่งต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขา
อ่ืนๆ คือ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว  รัชกาลที่  9 ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ท าให้วิทยาลัยครูสงขลา 
เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏสงขลา” ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้า
มาเป็นล าดับ จนสามารถเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี พ.ศ. 2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2547  จึงได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตจังหวัดสตูล  
 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีความต้องการทางด้านการศึกษาของเยาวชนมีจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีแนวโน้มที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างสูง ทั้งนี้สถิติที่
ผ่านมานักเรียนที่จบการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากว่าร้อยละ 60 ในขณะที่จังหวัดสตูลนั้นยังไม่มี
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งหากได้มีการสนับสนุนให้จัดตั้งสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดสตูลนั้น 
ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนประกอบกับทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลมีแนวนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
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ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูล ที่ต้องการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและเป้าประสงค์ที่ต้องการเพ่ิมรายได้
จากการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ 
 สตูลได้รับการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร์จังหวัด
ชายแดนใต้ และเป็นประตูสู่เวทีอาเซียน ทั้งนี้เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ จึงควรมีสถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริงท าให้มีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยา
เขตจังหวัดสตูลด้วยการผลักดันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสตูลและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
 มหาวิทยาลั ย ราชภัฏสงขลา ได้ ด า เนิ น โครงการจั ดตั้ งมหาวิทยาลั ย ราชภัฏสงขลา 
วิทยาเขตจังหวัดสตูล โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 เพ่ือรองรับการ
พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ประสานงบประมาณการ
ด าเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้ ง ในระดับชาติและระดับจั งหวัด ทั้ งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ได้ด าเนินการเพ่ือขอถอนสถานภาพและด าเนินการเพ่ือขอใช้พ้ืนที่ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ฉบับที่ 
4036/2515 (ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์) ได้เนื้อที่ 346 ไร่ 93 ตารางวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติการถอนสภาพการขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2551 ณ พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ทุ่งใหญ่สารภี ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
 ดั งนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จั งหวัดสตูล  จึ ง ได้ตั้ ง เจตนารมณ์ที่ แน่ วแน่และ  
พันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา จะขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาที่
ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
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ปรัชญา/วสัิยทัศน์/พนัธกจิ/ปณธิาน ของมหาวทิยาลยั 

 

 

ปรัชญา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

วิสัยทัศน์ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล  

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 
3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  
5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
7. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

ปณิธาน 

ปัญญาญาณของท้องถิ่น  พลังแผ่นดินแห่งสยาม 

สนองพระราชปิตุคาม  งดงามอย่างยั่งยืน 

ค่านิยามองค์กร 

S = Skill                   K = Knowledge 

R = Responsibility     U = Unity 
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

“เป็นคนดี   มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

นิยาม เป็นคนดี  เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท าดี  หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่ง

   ที่เป็นประโยชน์ท่าน 

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการด าเนิน

   ชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา 

   ทักษะการคิด สร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่าง

   มีประสิทธิภาพทักษะการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ 

   ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ

   ความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บน 

   พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

 คิดสร้างสรรค์  คือ คิดในทางที่ดี ไม่ท าลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม 

  กรรมดี  คือ การกระท า และค าพูดที่มาจากความคิดที่ดี 
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 

 
 

สีน้ าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทาน

นามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 36 แห่ง ในแหล่ง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 

สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล

ใน 36 สถาบัน 
 

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 

สีประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

สีขาว   หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์ 
 

สีแดง หมายถึง ความรัก ความเข้มแข็ง 
 

สีขาว - สีแดง หมายความว่า  
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนต้องกล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วย ความบริสุทธิ์ใจ 
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ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ  ดอกปาริฉัตร 

 

 

 

 

 

 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ  ต้นสารภีทะเล 
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พระราชกฤษฎีกา 
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   ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2549 

      
 

 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน สําหรับนักศึกษาภาคปกติ เป็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม 

ความในมาตรา 18 (2) และ 18 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงวางระเบียบไว้ ดังนี ้
   ข ้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว ่าดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2549” 
    ข ้อ 2 ข้อบงั คับน้ีใหใ้ ชบ้ ังคับสําหรับการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปกี ารศึกษา 2549 
    
    
   

 
   

 
   

 
    
   

   
    

  
 

   
 

   
 

   
 

ข ้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ใหใชร้ ะเบียบนี้แทน
ข ้อ 4 ในระเบียบนี้

้ ่ ่ ่“ภาคฤดูรอน” หมายความวาชวงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหวางเวลาป ิดภาคปลายของป ี

่การศึกษาจนถึงเวลาการเปิดภาคตนของปกี ารศึกษาใหม
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว ่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการ 

ปกติ
  “อาจารยที่ปรึกษา” หมายความว ่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งให ้ทําหนาที่อาจารย ์ที่ปรึกษาดูแล 

สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษา
“ทวิคาบ” หมายความว ่า เวลาในการเรียนในหนึ่งสัปดาห ์เปน็ สองเทา่ ของเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด

้้  ขอ 5 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร ้อนของนักศึกษาภาคปกติไม่นับเป ็นภาคการศึกษาปกติตามข ้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด ้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2549

้  ขอ 6 เวลาในการจัดการศึกษาไม่ควรน ้อยกว่า 8 สัปดาห โดยให้จัดเวลาการเรียนการสอนเป ็นทวิคาบ ในกรณีที่มี 
ความจําเป ็นตองจัดเวลาการเรียนการสอนน ้อยกว ่า 8 สัปดาห ์ แต ่ไมตํ่ากวา 6 สัปดาห ์ จะต้องจัดให้มีเวลาเรียนตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร

  ข ้อ 7 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ใหม้หาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ต ้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

  ข ้อ 8 การรับจ ่ายเงินในจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให ้เป็นไปตามระเบียบและ/หรือประกาศมหาวิทยาลัย เงินท่ีเรียก 
เก็บจากนักศึกษาใหน้ําเขา้เป ็นเงินค่าบํารุงการศึกษาภาคปกติ

  ข ้อ 9 ใหอธิการบดีเป็นผู้รักษาการใหเป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู ้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดป ัญหาจากการใช้ 
ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2549 
  
 

(นายอรัญ ธรรมโน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วา่ด ้วยเงินค่าบํารุงหอพัก และเงินค ่ากิจกรรมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2549 
      

 
 

   
  

  
 

    
    
   

  เพื่อใหการจัดเก็บเงินค่าบํารุงหอพักนักศึกษา ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการด้านหอพักและการพัฒนานักศึกษาในหอพัก 
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปดวยความถูกต ้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห ่งพระราช 
บัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเห็นสมควรออกระเบียบวาด้วยการแต่ง 
กายของนักเรียน พ.ศ. 2549 ไว ดังต่อไปนี้

  ข ้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว ่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยเงินค ่าบํารุงหอพักและเงินค่ากิจกรรมหอพัก 
นักศึกษา พ.ศ. 2549”

ข ้อ 2 ใหยกเลิกระเบียบ ข ้อบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดแยง้กับระเบียบนี้ และใหใช้ระเบียบนี้แทน
ข ้อ 3 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเป็นต ้นไป
ข ้อ 4 ในระเบียบนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”    
   “สภามหาวิทยาลัย”   
   “อธิการบดี”    
   “หอพัก”    
   “เงินคาบํารุงหอพัก”   
   “เงินคากิจกรรมหอพัก”  
             

หมายความว ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หมายความว ่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หมายความว ่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หมายความว ่า หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หมายความว ่า เงินท่ีเ รียกเก็บจากนักศึกษาที่อ ย ู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย 
หมายความว ่า เงินท่ีเ รียกเก็บจากนักศึกษาที่อ ย ู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย

เพื่อใหนักศึกษาใช้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาหอพัก 
   

  
 

    
   
   

 
   

 
  

  ข ้อ 5 ค ่าบํารุงหอพักใหเก็บในอัตราภาคการศึกษาละไมเกิน 2,500 บาท กรณีที่นักศึกษาอยูในหอพักไมครบภาค 
การศึกษา มหาวิทยาลัยอาจเก็บคาบํารุงหอพักเป ็นรายวัน วันละไม ่เกิน 30 บาท ท้ังให ้ออกเป ็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
และรายงาน ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ข ้อ 6 ค ่ากิจกรรมหอพักใหเก็บในอัตราภาคการศึกษาละไม่เกิน 100 บาท 
เงินค่ากิจกรรมหอพักไม ่ถือวา่เป ็นรายได ้ของมหาวิทยาลัย
ข ้อ 7 การจัดเก็บ การรักษา และการจ่ายเงินคากิจกรรมหอพัก ใหใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย

เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549 โดยอนุโลม
  ข ้อ 8 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บค ่าประกันของเสียหายในหอพัก จากนักศึกษาหอพักแรกเข้าคนละ 500 บาท และ 

จะต ้องชําระเพิ่มใหครบจํานวน หากถูกหักในกรณีทําทรัพย ์สินหอพักเสียหาย
  การหักเงินค่าประกันของเสียหาย อาจหักเป็นรายบุคคลหรือหักเป ็นรายกล ุ่มตามควรแก ่กรณี ให ้อยใู นดุลยพินิจของ 

อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
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  ข ้อ 9 นักศึกษาต้องชําระเงินคาบํารุงหอพักค่ากิจกรรมหอพัก และค ่าประกันของเสียหายในหอพักใหเสร็จสิ้นในวัน 
ลงทะเบียนวิชาเรียน หรือวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ต ้องไม ่เกิน 30 วัน นับต้ังแต ่วันเปิดภาคการศึกษา

  ข ้อ 10 นักศึกษาหอพักที่ไมชําระเงินค ่าบํารุงหอพักค ่ากิจกรรมหอพัก และค่าประกันของเสียหายในหอพัก ตามขอ 
9 จะถูกตัดสิทธ์ิการอยู่หอพัก และต ้องจ ่ายค่าบํารุงหอพักตามวันที่อย ู่จริงเป ็นรายวันตามอัตราที่กําหนดในข ้อ 5

  หากนักศึกษาชําระเงินหลังจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะต ้องจ ่ายเงินค ่าปรับวันละ 20 บาท สําหรับหอพักที่ 
เป็นห้องพักรวม และวันละ 30 บาท สําหรับหอพักท่ีเป็นห้องพักแยกห ้อง

ข้อ 11 ใหอธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบประกาศหรือแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับระเบียบ และเป ็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
  
 

(นายอรัญ ธรรมโน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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คณะหลักสูตรที่เปิดสอน 



คณะครุศาสตร ์

สีประจ ำคณะ   สีฟ้ำ 
 

หลักสูตรทีเ่ปิดกำรเรียนกำรสอน 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญำตร ี 4  ป ี

สาขาวิชาภาษาไทย 

 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

 สำขำวิชำสังคมศึกษำ 

 สำขำวิชำสังคมศึกษำ (สตูล) 

 สำขำวิชำคณิตศำสตร ์

 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 

 สำขำวิชำพลศึกษำ 

 สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ-ภำษำไทย 
 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

คณะครุศำสตร์  มหำวทิยำลัยรำชภัฏสงขลำ  160  หมู ่ 4  ต ำบลเขำรูปช้ำง   

อ ำเภอเมืองสงขลำจังหวัดสงขลำ  90000 

โทรศัพท ์  :  074-260266  โทรสำร :  074-260267  เบอร์ภำยใน  1200 

Website :  www http://edu.skru.ac.th 
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
 

สีประจ ำคณะ   สีชมพ ู
 

หลักสูตรทีเ่ปิดกำรเรียนกำรสอน 
 

หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ระดับปริญญำตรี  4  ปี 

  ➢ สำขำวิชำภำษำไทย 

  ➢ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

  ➢ สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อธุรกิจบริกำร 

  ➢ สำขำวิชำกำรพฒันำชุมชน 

   ➢ สำขำวิชำสวสัดิกำรสังคม 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ) ระดับปริญญำตรี  4  ปี 

  ➢ สำขำวิชำภูมสิำรสนเทศ 

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.)  ระดับปริญญำตรี  4  ปี 

  ➢ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์
 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

คณะมนุษยศำสตรและสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 160  หมู่  4  

ต ำบลเขำรูปช้ำง  อ ำเภอเมอืงสงขลำจังหวดัสงขลำ  90000 

โทรศัพท ์  :  074-260262  โทรสำร :  074-260263  เบอร์ภำยใน  1390 

Website :  http://human.skru.ac.th 
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คณะวิทยำศำสตรและเทคโนโลย ี

สีประจ ำคณะ   สีเหลอืง 

หลักสูตรทีเ่ปิดกำรเรียนกำรสอน 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดบัปริญญำตรี  4  ป ี

   สำขำวิชำฟิสิกส ์   สำขำวิชำเคม ี

   สำขำวิชำชีววิทยำ   สำขำวิชำจุลวิทยำประยุกต์ 

   สำขำวิชำคณิตศำสตร ์  สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์

   สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ    

 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เทียบโอน) 

   สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร ์

   สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ (เทียบโอน)   

   สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์  

                สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ (เทียบโอน) 

   สำขำวิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรสำธำรณสุขศำตรบัณฑิต  ระดับปริญญำตรี  4  ปี 

  สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพและสปำ 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ  160  หมู่  4  ต ำบลเขำรูปช้ำง  

อ ำเภอเมืองสงขลำจังหวัดสงขลำ  90000 

โทรศัพท์   :  074-260260  โทรสำร :  074-260261  เบอร์ภำยใน  1530 

Website :  http://sci.skru.ac.th 
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คณะวิทยาการจัดการ 
 

สีประจ ำคณะ    สีส้ม 
 

หลักสูตรทีเ่ปิดกำรเรียนกำรสอน 
 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ระดับปริญญำตรี  4  ปี 

   สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

   สำขำวิชำกำรตลำด 

   สำขำวิชำกำรจัดกำร 

   สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเที่ยว 

   สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมกำรค้ำ 

หลักสูตรนเิทศศำสตรบัณฑิต (นศ.บ)  ระดับปริญญำตรี 

   สำขำวิชำสื่อสำรมวลชน 

หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (ศบ.)  ระดับปริญญำตรี 

   สำขำวิชำเศรษฐศำสตร ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  ระดับปริญญำตรี  4  ป ี

   สำขำวิชำกำรบัญชี 
 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ  160  หมู่  4  ต ำบลเขำรูปช้ำง  

อ ำเภอเมืองสงขลำจังหวัดสงขลำ  90000 

โทรศัพท ์  :  074-260268  โทรสำร :  074-260269  เบอร์ภำยใน  1460 

Website :  http://mgt.skru.ac.th 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

สีประจ ำคณะ    สีเขียว 
 

หลักสูตรทีเ่ปิดกำรเรียนกำรสอน 
 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดบัปริญญำตรี  4 ปี 

   สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์

   สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับปริญญำตรี  4  ปี 

   สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (กำรผลิตพืช) 

   สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (กำรผลิตสัตว์) 

   สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (กำรผลิตสัตว์น  ำ) 

   สำขำวิชำกำรผลติและกำรจัดกำรผลิตภณัฑ์อำหำร 
 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 160 หมู่ 4 ต ำบลเขำรูปช้ำง  

อ ำเภอเมืองสงขลำจังหวัดสงขลำ  90000 

โทรศัพท ์  :  074-260272  โทรสำร :  074-260273  เบอร์ภำยใน  1270 

Website :  http://agri.skru.ac.th 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

สีประจ ำคณะ    สีน  ำเงิน 
 

หลักสูตรทีเ่ปิดกำรเรียนกำรสอน 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับปริญญำตรี  4  ป ี

   สำขำวิชำวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)  ระดับปริญญำตรี  4  ปี 

   สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 

 หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต  (อส.บ.)  ระดับปริญญำตรี  4  ปี 

   สำขำวิชำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดจิิทัล 

   สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิต 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)  ระดับปริญญำตรี 2 ปีตอ่เนื่อง 

   สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 

   สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
 

 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ160 หมู่ 4 ต ำบลเขำรูปช้ำง  

อ ำเภอเมืองสงขลำจังหวัดสงขลำ  90000 

โทรศัพท ์  :  074-260270  โทรสำร :  074-260271  เบอร์ภำยใน  1340 

Website :  http://techno.skru.ac.th 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 

สีประจ ำคณะ    สีแดงเลือดหม ู สดี ำ  สีทอง 

หลักสูตรทีเ่ปิดกำรเรียนกำรสอน 

 หลักสูตรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  ระดับปริญญำตรี  4  ปี 

   สำขำวิชำดนตรีไทย 

   สำขำนำฎศิลป์และกำรแสดง 

   สำขำวิชำทัศนศิลป์ 

   สำขำวิชำกำรออกแบบ 

 หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)  ระดบัปริญญำตรี  4  ปี 

   สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ตะวันตก 

 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ160 หมู่ 4 ต ำบลเขำรูปช้ำง  

อ ำเภอเมืองสงขลำจังหวัดสงขลำ  90000 

โทรศัพท ์  :  074-260264  โทรสำร :  074-260265  เบอร์ภำยใน  1620 

Website :  http://skruart.skru.ac.th 
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตลู 

สีประจ ำคณะ           สีม่วงมะปรำง 
 

หลักสูตรทีเ่ปิดกำรเรียนกำรสอน   
 

 หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับปริญญำตรี  4  ปี 

   สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 

หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญำตรี  2 ป ี(ตอ่เนือ่ง) 

   สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
 

 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดบัปริญญำตรี  4  ป ี

   นวัตกรรมกำรจดักำร 

  

 
 

 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ส ำนักงำนวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจดักำร  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ160 หมู่ 4 ต ำบลเขำรูปช้ำง  อ ำเภอเมืองสงขลำ 

จังหวัดสงขลำ 90000 

โทรศัพท ์  :  074-260200-4  เบอร์ภำยใน  1079 

Website :  http:// cim.skru.ac.th 
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งานทะเบียนที่นักศึกษาควรทราบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

คู่มือการเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน 
ระบบบริการการศึกษา 

(สําหรับนักศึกษา) 
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  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา คู่มือสําหรับนักศึกษา ระบบบริการการศึกษา 

1 

1. เข้าสู่ระบบ 
 ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การเปลี่ยน
รหัสผ่าน เป็นต้น นักศึกษาสามารถกระทําได้โดยคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือทําการใส่รหัสประจําตัว และรหัสผ่าน ถ้า
รหัสประจําตัว และรหัสผ่านท่ีใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! นักศึกษาจะต้องเก็บ
รหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อ่ืนทราบ เพราะจะทําให้ผู้อ่ืนเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตัวของนักศึกษาเอง 
หากเกิดความเสียหายข้ึน นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)  
 
 วิธีใช้งาน 

1. ให้นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”  
2. พิมพ์รหัสประจําตัว และรหัสผ่าน 
3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
รูปท่ี 1 หน้าจอสําหรับป้อนรหัสประจําตัว และรหัสผ่าน 

ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษาน้ีได้มาตรฐานสากล นักศึกษาจะสังเกตได้จากรูป
กุญแจท่ีล็อคอยู่ ข้อมูลรหัสผ่านท่ีนักศึกษาป้อนจะถูกทําการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย 

และเมื่อนักศึกษาผ่านข้ันตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนํานักศึกษาไปสู่หน้าข่าว
ประกาศซ่ึงจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรง และยังแสดงหน้าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ ท่ีนักศึกษา
สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 2 หน้าจอการใช้งานระบบสําหรับนักศึกษา 

2. ป้อนรหัสผ่าน 

3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

1. ป้อนรหัสประจําตัว
ของนักศึกษา 
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  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา คู่มือสําหรับนักศึกษา ระบบบริการการศึกษา 

2 

2. การเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน 

รายละเอียดการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน 
1.) เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจําตัว และรหัสผ่านของนักศึกษาเอง 

2.) เมื่อทําการเข้าสู่ระบบอยู่ในช่วงท่ีเปิดให้ทําการเพ่ิม-ถอน จะปรากฏเมนู  ให้ทํา
การคลิกเมนูน้ีเพ่ือทําการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน  

 

รูปท่ี 3 การเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพ่ิมถอน” เพ่ือ การเพ่ิม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน  

3.) เมื่อนักศึกษาเลือกท่ีเมนู “ลงทะเบียนเพ่ิมถอน” จะปรากฏหน้าจอซ่ึงแสดงรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้ว 
 ในพ้ืนท่ี “รายวิชาท่ีลงทะเบียนทง้ั หมด”  

 

รูปท่ี 4 หน้าจอการลงทะเบียนเพ่ิมลดรายวิชา  

4.) การลดรายวิชา ให้คลิกท่ีสัญลักษณ์  ในคอลัมน์ “ถอน” ท่ีตรงกับรายวิชาท่ีต้องการถอน ระบบ
 จะนํารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ท่ีพ้ืนท่ี “รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน”  

ใช้เมาส์คลิกท่ีนี่เพื่อเพิ่ม หรือถอน
รายวิชา 

รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว 
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รูปท่ี 5 การถอนรายวิชา  

5.) การเพ่ิมรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม โดยระบุรหัสรายวิชาบางส่วนหรือท้ังหมดลงในช่อง 
“ระบุรายวิชา” แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะนํารายวิชาท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีเลือกมาแสดง
 

 

รูปท่ี 6 การค้นหารายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนเพ่ิม  

1. คลิกท่ีนี่ เพื่อถอนรายวิชา 

2. ระบบจะนํารายวิชาท่ีเลือกไปรอไว้ที่
พื้นท่ี “รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน” 

1.  กําหนดเง่ือนไขรหัสรายวิชา 
2.  คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3.  แสดงรายวิชาท่ี
ตรงตามเง่ือนไข 

4.  คลิกท่ีนี่เพื่อเพิ่มรายวิชา 

รายวิชาท่ี
ต้องการถอน 
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หากต้องการเพ่ิมรายวิชาใด ให้คลิกท่ีรูป  ด้านหลังรายวิชา ระบบจํานํารายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพ้ืนท่ี 
“รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัติ  

 

รูปท่ี 7 การเลือกรายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม  

6.) ระบบจะทําการตรวจสอบวิชาท่ีทําการเพ่ิม-ถอนในเบ้ืองต้นว่าสามารถทําการเพ่ิม-ถอนได้หรือไม่ 
6.1) เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วพบว่าไม่สามารถทําการเพ่ิม-ถอนได้ นักศึกษาจะต้อง

ปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีระบบระบุเสียก่อน  
6.2) เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วพบว่าวิชาท่ีเลือกเพ่ือทําการเพ่ิม-ถอนน้ัน สามารถทําการ

เพ่ิม-ถอนได้ ให้นักศึกษาทําการคลิกท่ีเมนู  ด้านซ้ายมือของหน้าจอแล้ว
ดําเนินการตามข้ันตอนในหัวข้อการยืนยันผลการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน
เพ่ิม-ถอนรายวิชา 

4.  ค้นหารายวิชา ท่ีต้องการเพ่ิมรายวิชา 
นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละรายวิชาได้จากเมนู “ค้นหารายวิชา” ข้อมูลจะประกอบไป

ด้วย รหัสวิชา, ช่ือวิชาภาษาไทย/อังกฤษ, จํานวนหน่วยกิต, หน่วยงานเจ้าของรายวิชา, เป็นรายวิชาสําหรับระดับการศึกษา
ใด, เป็นวิชาในหมวดใด, เง่ือนไขรายวิชาท่ีจําเป็นในการลงทะเบียนเรียน, จํานวนกลุ่มเรียนท่ีเปิดสอน, วันเวลาเรียน, 
ห้องเรียน/อาคารท่ีใช้ทําการเรียนการสอน, จํานวนเปิดรับลงทะเบียน, จํานวนนักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนไปแล้ว, จํานวนท่ีน่ัง
เหลือท่ีสามารถรับลงทะเบียนได้ เป็นต้น 

วิธีใช้งาน 
1. ใช้เมาส์คลิกท่ีเมนู “ค้นหารายวิชา” 
2. กําหนดเง่ือนไขในการค้นหารายวิชา โดยเริ่มจากการระบุคณะท่ีสังกัด, วิทยาเขต, ระดับการศึกษา, 

พิมพ์รหัสวิชา และ/หรือ ช่ือวิชาท่ีต้องการค้นหา โดยสามารถใช้เครื่องหมาย * เพ่ือระบุเฉพาะบางส่วน
ของรหัสวิชา และ/หรือ ช่ือวิชาท่ีทราบ ในกรณีท่ีไม่ได้พิมพ์ข้อความใดๆ    ลงในช่องรหัสวิชา ระบบจะ
ค้นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงรหัสวิชา ในทํานองเดียวกันถ้าไม่ได้พิมพ์ข้อความใดๆ ลงในช่องช่ือวิชา
ระบบจะค้นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงช่ือวิชา ดังรูปต่อไปน้ี 

 

รายวิชาท่ี
ต้องการเพิ่ม 
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 รูปท่ี 8 หน้าจอกําหนดเง่ือนไขการค้นหารายวิชา 

รูปต่อไปน้ีเป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดของรหัสวิชา “000001”  

ระบุเง่ือนไขในการค้นหาต่าง ๆ 
แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา”               

คลิกท่ีรหัสวิชาเพื่อดู
รายละเอียด 
 

71

REG_Su
Typewriter
REG_Su

REG_Su
Rectangle

REG_Su
Typewriter
1/2563

REG_Su
Rectangle

REG_Su
Typewriter
2563



  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา คู่มือสําหรับนักศึกษา ระบบบริการการศึกษา 

6 

 

 
รูปท่ี 9 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สําหรับกรณีรายวิชาท่ีเปิดให้มีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา จํานวนกลุ่ม วันและ

เวลาเรียน สถานท่ี จํานวนนักศึกษาท่ีเปิดรับ จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนแล้วและคงเหลือ 
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4.ผลการลงทะเบียน  
 หลังจากท่ีนักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษา
สามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษาน้ีจากหน้าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกท่ีเมนู  “ผลการ
ลงทะเบียน” 
 หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน 

1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซ่ึงจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของรายวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาได้ลงไว้ในปี/
ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน ซ่ึง
อาจจะประกอบไปด้วย การทํารายการลงทะเบียน, เพ่ิมรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นต้น 

 

รูปท่ี 10ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน  

4. ตารางเรียนตารางสอบ  
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมนู “ตารางเรียน/สอบ” โดยนักศึกษา
สามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลังได้ โดยการเลือกปี/ภาคการศึกษาท่ีต้องการ 

ระบบแสดงประวัติการทํา
รายการลงทะเบียน เช่น     
ลงทะเบียน, เพิ่มวิชา,ถอนวิชา, 
เปล่ียนกลุ่มเรียน 

ระบบแสดงรายวิชาท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนไว้ใน
ภาคการศึกษาปัจจุบัน 
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รูปท่ี 11 การตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คู่มือการพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพ่ือชําระเงิน 
ระบบบริการการศึกษา 

(สําหรับนักศึกษา) 
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  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา คู่มือสําหรับนักศึกษา ระบบบริการการศึกษา 

1. เข้าสู่ระบบ 
 ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การเปลี่ยน
รหัสผ่าน เป็นต้น นักศึกษาสามารถกระทําได้โดยคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือทําการใส่รหัสประจําตัว และรหัสผ่าน ถ้า
รหัสประจําตัว และรหัสผ่านท่ีใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! นักศึกษาจะต้องเก็บ
รหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อ่ืนทราบ เพราะจะทําให้ผู้อ่ืนเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตัวของนักศึกษาเอง 
หากเกิดความเสียหายข้ึน นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)  
 
 วิธีใช้งาน 

1. ให้นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”  
2. พิมพ์รหัสประจําตัว และรหัสผ่าน 
3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
รูปท่ี 1 หน้าจอสําหรับป้อนรหัสประจําตัว และรหัสผ่าน 

ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษาน้ีได้มาตรฐานสากล นักศึกษาจะสังเกตได้จากรูป
กุญแจท่ีล็อคอยู่ ข้อมูลรหัสผ่านท่ีนักศึกษาป้อนจะถูกทําการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย 

และเมื่อนักศึกษาผ่านข้ันตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนํานักศึกษาไปสู่หน้าข่าว
ประกาศซ่ึงจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรง และยังแสดงหน้าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ ท่ีนักศึกษา
สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 2 หน้าจอการใช้งานระบบสําหรับนักศึกษา 

2. ป้อนรหัสผ่าน 

3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

1. ป้อนรหัสประจําตัว
ของนักศึกษา 
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  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา คู่มือสําหรับนักศึกษา ระบบบริการการศึกษา 

2.ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน  
             นักศึกษาสามารถทําการตรวจสอบหน้ีสินต่างๆท่ีนักศึกษามีกับสถาบันได้จากเมนู “ภาระค่าใช้จ่ายทุน” 

วิธีใช้งาน 
1. คลิกท่ีเมนู “ภาระค่าใช้จ่ายทุน” 
2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีเมนู “ถอยกลับ” เพ่ือย้อนกลับมาท่ีหน้าจอข่าวประกาศ ดังรูป

ต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 3 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่าย และข้อมลูทุนการศึกษาของนกัศึกษา 

จากรูปข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปท่ีนักศึกษา
ต้องชําระ นอกจากน้ียังแสดงวัน/เวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมาเป็นข้อมูลสรุป
ทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับ 
3.พิมพ์ใบแจ้งยอดเพ่ือไปชําระเงินท่ีธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดได้ 

 วิธีใช้งาน 
1. คลิกท่ีเมนู “ผลการลงทะเบียน” 
            

            
            
  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียน 

แสดงข้อมูลภาระค่าใช้จา่ย 

แสดงข้อมูลทุนการศึกษา 
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  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา คู่มือสําหรับนักศึกษา ระบบบริการการศึกษา 

 

 
รูปท่ี 5 การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

และเมื่อนักศึกษาได้นําใบแจ้งยอดไปชําระเงินท่ีธนาคาร  ในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ทําการลงทะเบียนในปี/
ภาคการศึกษาน้ันเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านข้ันตอนการชําระเงิน จากข้ันตอนน้ีจึงจะถือว่าสิ้นสุดกระบวนการ การ
ลงทะเบียน  
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 ครุยวิทยฐานะ 

ตามสาขาในราชกิจจานุกเบกษาและ

ปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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   สีครุยตามสาขาในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก

และปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 สาขาวิชาที่ก าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 

สีประจ าสาขาวิชา ชื่อปริญญา อักษรย่อ  

1)  สาขาวิชาการบัญชี สีฟ้าอมเขียว บัญชีบัณฑิต บช.บ. 

2)  สาขาวิชาการศึกษา สีฟ้า ครุศาสตรบัณฑิต 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

ค.บ. 
ค.ม. 

3)  สาขาดุริยางคศาสตร์ สีเขียวอ่อน ดุริยางคศาสตร์ ดศ.บ. 

4)  สาขาวิชาเทคโนโลยี สีเทา เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. 

5)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สีม่วงเม็ดมะปราง นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. 

6)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สีชมพู บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

บธ.บ. 
บธ.ม. 

7)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สีน ้าตาล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. 

8)  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สีแดงเลือดนก ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. 

9)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สีเหลือง วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วท.บ. 
วท.ม. 

10)  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สีแดงเลือดหมู วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 

11)  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สีแสด ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. 

12)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สีทอง เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. 

13)  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สีเขียว สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ส.บ. 
ส.ม. 
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งานบริการและสวัสดิการต่าง ๆ 

กองพัฒนานักศึกษา 
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งานบริการและสวัสดิการต่างๆ ส าหรับนักศึกษา 
 ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เล้งเห็นความส าคัญในการพัฒนานักศึกษา      
ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เพ่ือตอบโจทย์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นคนดี    
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ พร้อมในการก้าวสู่โลกของการท างานอย่างมืออาชีพ 
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการแก่นักศึกษาและบัณฑิต โดยได้แบ่งการ
ท างานออกเป็นส่วนๆ  ดังนี้ 

1. งานเงินทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.)  
2. งานประกันอุบัติเหตุ 
3. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
4. งานพยาบาล 
5. งานนักศึกษาวิชาทหาร 
6. งานหอพักนักศึกษา 

 
1. งานเงินทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา( กยศ.)  
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538    
ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 2491 โดยเริ่มด าเนินการให้กู้ยืม
ครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 ต่อมารัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา     
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งสร้างโอกาสทางการศึ กษา
โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพแก่นักศึกษา ที่มีความจ าเป็น    
โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องช าระเงินคืนหลังจากจบการศึกษา หรือเลิกการศึกษาแล้ว    
เป็นเวลา 2 ปี โดยกองทุนฯคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
1.2 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
1.3 เป็นผู้มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขั้น

ร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
1.5 เป็นนักศึกษาภาคปกติ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1.6 ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
1.7 สามารถกู้ยืมเงินได้ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนดเท่านั้น 
1.8 ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างศึกษา 
1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.10 ไม่เป็น หรือ เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.11 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อน

ช าระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
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2. การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
2.1 ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ 

2.1.1 ขั้นตอนการขอกู้ฯ 
2.1.1.1 นักศึกษารับแบบฟอร์มขอกู้ยืมเงินที่กองพัฒนานักศึกษา หรือ  

www.skru.ac.th 
2.1.1.2 นักศึกษายื่นแบบค าขอกู้ยืมผ่านระบบ E-Studentloan พร้อม

พิมพ์แบบค าขอกู้จ านวน 1 ชุด 
2.1.1.3 นักศึกษากรอกแบบฟอร์มค าขอกู้ยืมพร้อมยื่นหลักฐานต่างๆ และ

แบบฟอร์มค าขอกู้ยืม  จากระบบ E-Studentloan น าส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือรับการพิจารณา/น าส่งกองพัฒนานักศึกษา 

2.1.1.4 คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมฯ พิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืม 
2.1.1.5 นักศึกษาผู้กู้ยืมตรวจสอบรายชื่อการเข้ารับสัมภาษณ์ (ผ่านทาง 

www.skru.ac.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา) และเข้ารับการสัมภาษณ์ 

2.1.1.6 กองพัฒนานักศึกษาบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนของผู้กู้ยืมที่
ได้รับการอนุมัติ/ประกาศรายชื่อ 

2.1.1.7 นักศึกษาผู้กู้ยืมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
(ผ่านทาง www.skru.ac.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์อาคาร
กองพัฒนานักศึกษา)  

2.1.1.8  นักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาฯ รับใบเปิดบัญชีธนาคาร  ณ 
กองพัฒนานักศกึษา/พร้อมประชุมท าสัญญากู้ยืมเงินฯ  

2.1.1.9 นักศึกษาท าการบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ E-Studentloan 
และพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินจ านวน 2  ชุดโดยให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม
พร้อมส่งเอกสารประกอบการท าสัญญากู้ยืมเงิน จ านวน  2  ชุด  
ส่ง ณ กองพัฒนานักศึกษา 

2.1.1.10 กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน และยืนยัน
ความถูกต้องของสัญญาผ่านระบบ E-Studentloan  

2.1.1.11 นักศึกษาท าการบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงผ่าน
ระบบ E-Studentloan 

2.1.1.12 กองพัฒนานักศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนและพิมพ์แบบยืนยันค่า
เล่าเรียนจ านวน 2 ชุด เพ่ือให้นักศึกษาลงนามในแบบบันทึกค่า
เล่าเรียน 

2.1.1.13 นักศึกษาตรวจสอบยอดเงิน  และลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
จ านวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ 
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2.1.1.14 กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการบันทึกยืนยันแบบยืนยันค่าเล่า
เรียน ผ่านระบบE-Studentloan / พร้อมด าเนินการจัดส่ง
สัญญากู้ ยืมพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ ยื ม เ งิน ให้ กับ
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2.1.1.15 นักศึกษารอรับการโอนเงินค่าครองชีพ/สถานศึกษารอรับ
ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา   

2.1.2 เอกสารประกอบแบบค าขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  
2.1.2.1 เอกสารผู้กู้ (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาใบแสดงผลการเรียนภาคล่าสุด 
- ส าเนาสัญญากู้ปีล่าสุด(เฉพาะผู้กู้รายเก่า) 

2.1.2.2 เอกสารบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียน 

2.1.2.3 เอกสารบุคคลรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ 
- ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าต าแหน่ง 

2.1.2.4 เอกสารต่างๆ ในการกรอกข้อมูลของผู้กู้ยืม 
- ชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษา 
- แผนที่บ้านของนักศึกษา 
- รูปถ่ายบ้านที่แสดงบ้านเลขท่ีอย่างชัดเจน 
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
- หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 

* เอกสารในการกรอกข้อมูลรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
2.2 ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา 

2.2.1 ขั้นตอนการกู้ยืมฯ 
2.2.1.1 นักศึกษารับแบบฟอร์มขอกู้ยืมเงินที่กองพัฒนานักศึกษา หรือ 

www.skru.ac.th 
2.2.1.2 นักศึกษายื่นแบบค าขอกู้ยืมผ่านระบบ E-Studentloan พร้อม

พิมพ์แบบค าขอกู้ จ านวน 1  ชุด 
2.2.1.3 นักศึกษากรอกแบบฟอร์มค าขอกู้ยืมพร้อมยื่นหลักฐานต่างๆ 

และแบบฟอร์มค าขอกู้ยืมจากระบบ E-Studentloan  น าสง่
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับการพิจารณา / น าส่งกองพัฒนา
นักศึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับการ
อนุมัติเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2.2.1.4 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ผ่าน www.skru.ac.th  
และบอร์ดประชาสัมพันธ์  อาคารกองพัฒนานักศึกษา)  

2.2.1.5 ประชุมนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม และแจ้งยืนยันสิทธิ์ผู้กู้ยืม ณ กอง
พัฒนานักศึกษา  
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2.2.1.6 หากไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์  ตามระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
2.2.1.7 นักศึกษาท าการบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ E-Studentloan 

และพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินจ านวน 2 ชุด โดยให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม
พร้อมส่งเอกสารประกอบการท าสัญญากู้ยืมเงิน จ านวน 2 ชุด 
ส่ง ณ กองพัฒนานักศึกษา 

2.2.1.8 นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินส่งสัญญากู้ยืมเงินพร้อมเอกสารประกอบการ
กู้ยืมเงิน  ณ  กองพัฒนานักศึกษา   

2.2.1.9 กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน และยืนยันความ
ถูกต้องของสัญญาผ่านระบบ  

2.2.1.10 E-Studentloan / บันทึกค่าเล่าเรียนและพิมพ์แบบยืนยันค่า
เล่าเรียน จ านวน 2 ชุด เพื่อให้นักศึกษาลงนามในแบบบันทึกค่า
เล่าเรียน 

2.2.1.11 นักศึกษาท าการบันทึกจ านวนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงผ่าน
ระบบ E-Studentloan 

2.2.1.12 กองพัฒนานักศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนและพิมพ์และแบบ
ยืนยันค่าเล่าเรียนจ านวน 2 ชุด เพื่อให้นักศึกษาลงนามในแบบ
บันทึกค่าเล่าเรียน 

2.2.1.13 นักศึกษาตรวจสอบยอดเงิน  และลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
จ านวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ 

2.2.1.14 กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการบันทึกยืนยันแบบยืนยันค่าเล่า
เรียน ผ่านระบบ E-Studentloan/ พร้อมด าเนินการจัดส่ง
สัญญากู้ยืมพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินให้กับ
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2.2.1.15 นักศึกษารอรับการโอนเงินค่าครองชีพ / สถานศึกษารอรับ
ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา   

2.2.2 เอกสารประกอบแบบค าขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
2.2.2.1 เอกสารผู้กู้ (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาใบแสดงผลการเรียนภาคล่าสุด 
- ส าเนาสัญญากู้ปีล่าสุด(เฉพาะผู้กู้รายเก่า) 

2.2.2.2 เอกสารบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง (เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียน 

2.2.2.3 เอกสารบุคคลรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ 
- ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าต าแหน่ง 
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2.2.2.4 เอกสารต่าง ๆ ในการกรอกข้อมูลของผู้กู้ยืม 
- ชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษา 
- แผนที่บ้านของนักศึกษา 
- รูปถ่ายบ้านที่แสดงบ้านเลขท่ีอย่างชัดเจน 
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
- หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ 

* เอกสารในการกรอกข้อมูลรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตามวันและเวลาที่ฝ่ายกองทุนก าหนด * 
3. บุคคลผู้รับรองรายได้ 

3.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า 
3.1.1 ข้าราชการการเมือง 
3.1.2 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
3.1.3 ข้าราชการครู 
3.1.4 ข้าราชการต ารวจ 
3.1.5 ข้าราชการทหาร 
3.1.6 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
3.1.7 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
3.1.8 ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
3.1.9 ข้าราชการพลเรือน 
3.1.10 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
3.1.11 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
3.1.12 สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
3.1.13 ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.14 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3.1.15 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชน 
3.1.16 ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ 
3.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ”หมายความ

ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากต าแหน่ง โดยมีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จ
บ านาญ 

3.3 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3.4 หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 

4. ผู้ค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน   
4.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
4.2 กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 
4.3 บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ 
4.4 กรณีคู่สมรสของผู้ค้ าประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 
4.5 กรณีไม่มีบุคคลค้ าประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน 
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5. เงินให้กู้ยืม 
5.1 ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา 
5.2 ค่าครองชีพ ซึ่งได้แก่ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้

กู้ยืมโดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ผู้กู้ยืมเปิดบัญชีไว้ 
6. หน้าที่ของผู้กู้ยืม (ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.2541) 

6.1 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินก าลังศึกษาอยู่  มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือย้ายโรงเรียนสถานศึกษา  
หรือสถาบันการศึกษาหรือจบการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องแจ้ง
ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง  หรือจบการศึกษา  
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

6.2 ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา  เมื่อผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงงาน 
หรือสถานที่ท างาน  หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ผู้กู้ยืมเงินต้อง
แจ้งให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบ  ภายใน  30  วัน 

6.3 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย  ให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป ผู้ปกครองมี
หน้าที่ต้องแจ้งการเสียชีวิตของผู้กู้  ให้บมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบ  หากมีการโอนเงินให้แก่
ผู้กู้ยืมภายหลังจากที่ผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย ผู้ปกครองหรือผู้ค้ าประกันต้องคืนเงินในส่วน
ดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่กองทุน 

7. ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบ e-Studentloan 
7.1 ลงทะเบียน  เข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนฯ  www.studentloan.or.th เพ่ือลงทะเบียน

ขอรับรหัสผ่าน  โดยใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็น username และก าหนดรหัสผ่าน  
ในการเข้าสู่ระบบ e-Studentloan 

7.2 ยื่นแบบค าขอกู้ กรอกแบบฟอร์มค าขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan โดยเลือกตามระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา  พร้อมระบุ
เลือกความประสงค์ขอกู้ค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา/ค่าครองชีพ 

7.3 สถานศึกษาคัดเลือก  นักเรียน  นักศึกษาติดตามประกาศผลการคัดเลือกผ่านระบบ e-
Studentloan และประกาศของสถานศึกษา  (ฝ่ายงานกองทุน) 

7.4 เปิดบัญชี  (กรณีกู้ยืมค่าครองชีพ)  นักเรียน  นักศึกษา  ที่ได้รับคัดเลือกเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์  ณ  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

7.5 ท าสัญญา นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าบันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan 
และสั่งพิมพ์สัญญา จ านวน 2 ชุด พร้อมน าส าเนาภาพถ่ายสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ซึ่ง
ประทับตรา“โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้านและหนังสือรับรองรายได้ไปสถานศึกษาพร้อมกับบุคคลที่เป็นผู้ค้ าประกัน 
(บิดา/มารดา ผู้ปกครอง)  เพื่อท าสัญญากู้ยืม 

7.6 ตรวจสอบสัญญา  สถานศึกษาท าเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง  
และค่าครองชีพโดยให้นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาลงนามรับรองเอกสารแบบ
ลงทะเบียนฯ  ก่อนน าส่งเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนให้  บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

7.7 นักเรียน  นักศึกษารับเงินกู้ยืม   
หมายเหตุ  :   นักเรียน  นักศึกษา  ต้องมาแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ  ทุกภาคเรียนต่อปีการศึกษา 
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**การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอกู้  สถานศึกษาจะต้องพิจารณาเป็นรายปี  ผู้ขอกู้ท่ีมีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่  
ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร 
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วิธีการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 
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8. หลักเกณฑ์การช าระหนี้ 
8.1 เมื่อผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี ถือว่าผู้กู้ยืมเป็นผู้ครบ

ก าหนดช าระหนี้  ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมคืนให้กับกองทุนฯ 
8.2 ผู้กู้ยืมที่ก าลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้งสถานภาพการ

เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ธนาคารทราบ ถือว่าเป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี้ 
8.3 ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบก าหนดช าระหนี้ ผู้กู้ยืมที่ครบก าหนดช าระหนี้งวดแรก

จะได้รับหนังสือจากธนาคาร เพ่ือแจ้งเงินต้นทั้งหมด จ านวนเงินที่ต้องช าระงวดแรก 
ค่าธรรมเนียมการช าระหนี้ รวมทั้งตารางการช าระหนี้ของแต่ละปี 

8.4 ผู้กู้ยืมที่ครบก าหนดช าระหนี้จะต้องช าระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่ครบ
ก าหนดช าระหนี้ 

8.5 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1เป็นต้นไป โดยจะต้อง
ช าระหนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี และจะต้องช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบก าหนดช าระหนี้งวดแรก 

8.6 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้คืนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ ภายใน
วันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือว่าผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งผู้กู้ยืมจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตรา
ร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินต้นที่ค้างช าระในงวดนั้น กรณีค้างช าระไม่เกิน 12 เดือน และ
จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นงวดที่ค้างช าระทั้งหมด กรณีค้าง
ช าระเกิน 12 เดือน 
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2. งานประกันอุบัติเหตุ 
  เพ่ือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยก าหนดให้
นักศึกษาภาคปกติทุกคนได้รับการคุมครองการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่เข้าเป็นนักศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
  ระยะเวลาคุ้มครอง : นักศึกษาที่ช าระเงินแล้วคุ้มครองตลอดหลักสูตร 

ความคุ้มครอง 
1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ    240,000 บาท 
2. เสียชีวิตจากอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเป็นพิษ 120,000 บาท 
3. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป    120,000 บาท 
4. เสียชีวิตจากเจ็บป่วย (ยกเว้นโรคเอดส์)      10,000 บาท 
5. สูญเสียสายตา มือ เท้า (สองส่วน)    120,000 บาท 
6. สูญเสียสายตา มือ เท้า (หนึ่งส่วน)       72,000 บาท 
7. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง)   10,000 บาท  
8. สูญเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  120,000 บาท 
9. เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายโดยเจตนา  120,000 บาท 
10. ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ    120,000 บาท 

ขยายความคุ้มครองเงิน 
 1. เงินชดเชยกรณีใช้บัตรทอง 30 บาท 

1.1 ผู้ป่วยใน รับเงินชดเชย 2,000 บาท 
1.2 ผู้ป่วยนอก รับเงินชดเชย   500 บาท 

2. เงินชดเชยกรณีใช้เบิก พ.ร.บ. (เฉพาะเกิดจากจราจร) 
2.1 ผู้ป่วยใน รับเงินชดเชย 2,000 บาท 
2.2 ผู้ป่วยนอก รับเงินชดเชย   500 บาท 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พิเศษ 
1. การเสียชีวิต กรณีอ่ืนๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ 10,000 บาท 

  หลักฐานการเบิกค่าสินไหม 
กรณีประสบอุบัติเหตุ 

1. ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) 
2. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) 
3. ใบบันทึกประจ าวัน (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร) จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรนักศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 

 กรณีสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
1. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต บิดา,มารดา  จ านวน 2 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต บิดา,มารดา  จ านวน 2 ฉบับ 
3. ส าเนาใบมรณบัตร     จ านวน 2 ฉบับ 
4. ส าเนาใบรายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวช หรือ 
     หนังสือรับรองการตาย    จ านวน 2 ฉบับ 
5. บันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ   จ านวน 2 ฉบับ 
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6. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้เสียชีวิต บิดา,มารดา ส าเนาทะเบียนสมรสส าเนาทะเบียน
หย่า ส าเนาใบมรณบัตรของบิดา,มารดา(ถ้ามี)    จ านวน 2 ฉบับ 
7. เอกสารอื่น เช่น ผลการตรวจแอลกอฮอล์ ผลคดีทางศาล  จ านวน 2 ฉบับ 

  เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุต้องปฏิบัติอย่างไร 
1. ไปพบแพทย์ปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาล คลินิก ที่ใกล้และสะดวกที่สุด 
2. รับการรักษาต่อเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายเป็นปกติ โดยทุกครั้งที่รับการรักษาให้เก็บ

ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดีทุกครั้ง 
3. ติดต่อที่งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษาเพ่ือด าเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาล

จากบริษัทฯ 
4. แนบหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาบัตรประชาชน

หรือบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
5. กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร ต้องมีบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ 
6. รอการแจ้งผลการเบิกค่าสินไหมทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางโทรศัพท์ที่นักศึกษา

ให้ไว้ หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา 
หมายเหตุ  ขอแจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบ มหาวิทยาลัยไม่มีบัตรประกันอุบัติเหตุมอบให้นักศึกษา            แต่
นักศึกษาทุกคนที่ด าเนินการจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุไว้แล้ว สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล คลินิก 
โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประชาชนแสดง 

 
3. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นหน่วยงานที่จัดบริการเพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง
และสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบ
และพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ ์ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้
ในเชิงพหุปัญหา รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ วางแผนการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และสามารถ
ปรับตัวได้อย่างมีความสุขในชีวิตได้ 

โดยการจัดให้มีบริการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1. อบรม/สัมมนา/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนท างานและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. ให้การปรึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านอาชีพปัญหาด้านส่วนตัว

และสังคม เป็นต้น 
3. บริการแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยาผ่านทางWeb-site และผ่านทางแบบทดสอบ

(PencilTest) และแปลความหมายเพื่อน าไปสู่กระบวนการการให้การปรึกษาต่อไป 
4.  บริการข้อมูลต าแหน่งงานว่างทั้งงานประจ า และงานระหว่างเรียน 
5. บริการเก่ียวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
6. บริการจัดสรรทุนการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้กับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับ

ทุนการศึกษา 
7. บริการยืม-คืน เอกสาร วารสาร ทางด้านจิตวิทยา หนังสือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความสุข 
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ระบบการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษา  
เป็นที่ทราบกันดีว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาใช้ชีวิตในทุกๆ 

ด้าน  ไม่เพียงแต่เรื่องการเรียนการสอน ด้านวิชาการเท่านั้น แต่การใช้ชีวิตด้านอ่ืนๆ เช่น การท ากิจกรรม           
การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน การคบเพื่อนต่างเพศ และอ่ืนๆ ล้วนเกิดข้ึนในสถาบันการศึกษาท้ังสิ้น 

การพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ     
มีคุณธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจาก        จะ
ด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาโดยใช้กระบวนการให้ค าปรึกษาเข้ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งงานให้
ค าปรึกษาถือเป็นหัวใจหลักในการแนะแนวดูแลนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยโดยต้องด าเนินตามขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบดังนี้ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องดูแลพูดคุยกับนักศึกษาในที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน   
ทุกคน โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องมีการปรับตัวในหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่องวิธีการเรียน เพ่ือน
ใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ การใช้จ่ายเงิน ฯลฯ นักศึกษาในที่ปรึกษาอาจจะมีทั้งนักศึกษาที่สามารถปรับตัวได้ 
และกลุ่มที่ไม่สามารถปรับตัวได้ซึ่งกลุ่มนี้จะเกิดปัญหาตามมาหลายอย่างและอาจจะท าให้นักศึกษาลาออก
กลางคัน หรือไม่ส าเร็จการศึกษาได้จึงจ าเป็นต้องเข้าไปดูแลอย่างทันท่วงที 

ในกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยกับนักศึกษา  นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พบเจอนักศึกษา
กลุ่มเสี่ยงเองแล้ว ทางหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาจะส่งข้อมูลจากการสรุปผล    
การท าแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยาเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพ่ืออาจารย์ที่ปรึกษาจักได้พูดคุยดูแล
เบื้องต้นโดยใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้หากเป็นปัญหาหนักเกินกว่า   
การพูดคุยดูแลได้ อาจารย์ที่ปรึกษาอาจส่งต่อข้อมูลนักศึกษาดังกล่าวแก่หน่วยแนะแนวการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มขอรับบริการ (เอกสารสามารถดาวโหลดได้จากเวบไซด์กองพัฒนานักศึกษา) หรือ
ผ่านช่องทางอ่ืน เช่น แจ้งด้วยวาจา แจ้งด้วยบันทึกข้อความจากหน่วยงาน หรือผ่านทางโทรศัพท์ของ       กอง
พัฒนานักศึกษา หมายเลขภายใน 2301 เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักศึกษาต่อไป 

2. การดูแลนักศึกษาของหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาขอ      
รับบริการของหน่วยสามารถเข้าติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น สามารถเดินเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง ทางอาจารย์
ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ส่งข้อมูล หรือเพ่ือนอาจน าเพ่ือนเข้ามารับบริการก็ได้ ทั้งนี้ประเด็นการเข้ารับ
บริการอาจเป็นปัญหาทางด้านสังคม เช่น การคบเพ่ือน ปฎิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยไม่ได้ ปัญหา
ส่วนตัว เช่น ด้านสุขภาพอนามัย อารมณ์ฯลฯ ปัญหาด้านการเรียน เช่น ไม่รู้วิธีเรียนในระดับอุดมศึกษา    
เรียนไม่ทันเพ่ือน จดบันทึกไม่เป็น ฯลฯ ปัญหาด้านอาชีพ เช่น ไม่รู้จบแล้วจะประกอบอาชีพอะไร ท าอะไรได้
บ้าง ฯลฯ หรือปัญหาบุคลิกภาพ  

ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเข้ามาขอรับบริการ หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพจะประเมินข้อมูล
เบื้องต้นโดยจะประสานขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมูล          ใน
การประเมินความเสี่ยงของนักศึกษา โดยจะแบ่งนักศึกษากลุ่มเสี่ยงออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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1. กลุ่มที่เป็นปัญหาที่ไม่ฉุกเฉิน  หรือเป็นปัญหาพฤติกรรม กลุ่มนี้จะได้รับการให้
ค าปรึกษาจากผู้ให้ค าปรึกษาของหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพตามกระบวนการให้ค าปรึกษา ตามแต่ละ
ประเด็นปัญหา หากเป็นประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบอ่ืนๆตามมากับตัวนักศึกษาเองหรือกับ
มหาวิทยาลัย หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพจะน าข้อมูลเข้าประชุมรายกรณี (Case conference) ผ่าน
คณะกรรมการติดตามดูแลนักศึกษา หลังจากนั้นหน่วยจะสรุปผลการพูดคุย/ให้ค าปรึกษา ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบต่อไป และติดตามดูแลนักศึกษาเป็นระยะ เพ่ือประเมินพฤติกรรมตามที่ได้ใช้กระบวนการให้ค าปรึกษา
และ/หรือตามที่ได้พูดคุยผ่านการประชุมรายกรณี หากนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ก็จะยุติการให้
ค าปรึกษา แต่หากพัฒนาตนเองไม่ได้ก็จะเรียกนักศึกษาเข้ามาพูดคุย หรือให้ค าปรึกษาเพ่ือปรับกระบวนการ
วิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2. กลุ่มที่เป็นปัญหาฉุกเฉินต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน เป็นปัญหาด้านสุขภาพจิต
กลุ่มนี้หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพจะต้องรายงานข้อมูลต่อสายงานบริหาร พร้อมทั้งรายงานต่อ
ผู้ปกครอง เพ่ือประสานงานการส่งต่อข้อมูลไปยังจิตแพทย์ต่อไป หลังจากนั้นหน่วยฯจะสรุปข้อมูลการให้
ค าปรึกษาและรายงานผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องติดตามดูแลประเมินพฤติกรรมนักศึกษาเป็นระยะหากนักศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองได้ก็จะยุติการให้ค าปรึกษา แต่หากพัฒนาตนเองไม่ได้ก็จะเรียกนักศึกษาเข้ามาพูดคุย 
หรือให้ค าปรึกษาเพ่ือปรับกระบวนการ วิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ขั้นตอนการด าเนินงานให้ค าปรึกษา    
หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา 
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ระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษา 
 ด้วยหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพมีภาระงานในด้านการดูแลการด าเนินงานด้านทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับทุนการศึกษาเป็นจ านวน
มาก ประกอบกับจ าเป็นจะต้องพิจารณาการเข้ารับทุนของผู้ประสงค์รับทุน ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการด าเนินงาน
และเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบง่าย หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพจึงด าเนินการสร้างระบบ และ
ขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

การกรอกข้อมูลในระบบทุนการศึกษา 

1. หน่วยแนะแนวด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งด าเนินการจัดเก็บข้อมูลใน 
web-site ของกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในระบบเพ่ือ
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ก่อน (http://std-aff.skru.ac.th /snk/fund_new/page_login.php) โดยใช้รหัสผ่าน
ชุดเดียวกับระบบกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้ข้อมูลที่นักศึกษากรอกจะต้องเป็นจริง ตรวจสอบได้ หากพบว่า
นักศึกษาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หน่วยแนะแนวจะด าเนินการลบการเป็นสมาชิกของนักศึกษาทันที ซึ่งหลังจากที่
นักศึกษากรอกข้อมูลตามขั้นตอนในระบบเรียบร้อยแล้วก็ให้กดยืนยัน ( Submit ) ข้อมูลทั้งหมด 

2. ให้นักศึกษาส ารวจข้อมูลที่ได้กรอกไปก่อนหน้าว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีการแก้ไข ให้กลับไปกรอก
ข้อมูลใหมใ่ห้เรียบร้อยแล้วกดยืนยัน (Submit ) ข้อมูลอีกครั้ง พร้อมพิมพ์เอกสารทั้งหมดออกมาจากระบบ 

3. นักศึกษาตรวจสอบเอกสารที่พิมพ์ออกมาอีกครั้ง เพ่ือความถูกต้อง แล้วส่งเอกสารที่พิมพ์ออกมา
นั้นไปยังอาจารย์   ที่ปรึกษาเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสาร ในส่วนของความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสงค์รับทุนเบื้องต้น สอบถามถึงประเด็นการขอรับทุน 
เหตุผลความจ าเป็นในการรับทุนการศึกษานักศึกษา ทั้งนี้โปรดให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิต และการใช้จ่ายเงิน
ของนักศึกษาเพ่ิมเติมด้วย เมื่อสอบถามข้อมูลเรียบร้อยแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาระบุข้อมูลการสัมภาษณ์ลงใน
แบบฟอร์ม  และขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุข้อมูลอย่างละเอียด ไม่ระบุแต่เพียงว่า “ขาดแคลนทุนทรัพย์ ,มี
ความล าบาก, สมควรได้รับทุน”เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพิจารณาทุน
ต่อไป 

5. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษากรอกข้อมูลในเอกสารเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งคืนนักศึกษาเพ่ือนักศึกษาจะได้
น าส่งเอกสาร ไปยังกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือจัดเก็บเข้าระบบต่อไป 

6. ทั้งนี้นักศึกษาที่สมัครตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ฐานข้อมูลที่นักศึกษาได้ท าการกรอกข้อมูลจะถูก
จัดเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา 1 เทอมการศึกษา 

6.1 กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะคงอยู่ในระบบ นักศึกษาจะต้องเข้ามากรอกข้อมูลของตนเองให้
เป็นปัจจุบัน   ทุกภาคเรียน เช่น เกรด ข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น กรณีข้อมูลไม่มีการเคลื่อนไหวระบบจะท าการลบ
ข้อมูล   ในระบบทันท ี

6.2 กรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะอยู่ในระบบทุนการศึกษาแล้ว  นักศึกษาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือท าการยกเลิกในระบบได้ 

 

104



4. งานส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 
หน่วยพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ด าเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน  (พิเศษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลสงขลา เพ่ือตอบโจทย์การบริการแก่ผู้เข้ารับ
บริการอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานมากที่สุด 

1. การบริการของงานพยาบาล 
1.1  ตรวจรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลา โดยให้บริการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง 
1.2  ปฐมพยาบาลและรักษาตามอาการโดยพยาบาลวิชาชีพจาก รพ สงขลา 2 ท่าน และพยาบาล

วิชาชีพประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ท่าน 
1.3  ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ 

1.3.1 คลินิกโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และอ่ืนๆ) 
1.3.2 ท าแผล/ฉีดยา 
1.3.3 ส่งต่อไปพบแพทย์ ณ รพ สงขลา 
1.3.4 ให้บริการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดชีพจร ความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในเลือด 

1.4  บริการให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ เพศ และ Save Sex (บริการถุงยางอนามัย) 
1.5  บริการยืม-คืนกระเป๋าปฐมพยาบาล 
1.6  คลินิกเลิกบุหรี่ 
1.7  บริการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาท) ณ รพ สงขลา/ให้ค าปรึกษา

ด้านการใช้สิทธิต่างๆ  
1.8  บริการทรายก าจัดลูกน้ า 
1.9  หน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่ (ปฏิบัติงานโดย พยาบาลวิชาชีพประจ ามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา นักวิชาการสุขศึกษา และนักศึกษาแกนน าสุขภาพ) 
2. ขั้นตอนการให้บริการ 

2.1 นักศึกษาแสดงบัตรประชาชนเพ่ือตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 
2.2 กรอกประวัติ 
2.3 ตรวจรักษา/ปฐมพยาบาล/ท าแผล/ฉีดยา 
2.4 รับยา 
** การให้บริการทั้งหมด ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
** ศูนย์สุขภาพชุมชน (พิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุด

นักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. 
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5. งานนักศึกษาวิชาทหาร 
  ระเบียบกรมการรักษาดินแดน ว่าด้วยการฝึกวิชาทหาร  (นศท.)และการขอผ่อนผันการตรวจเลือก
ทหาร ตามระเบียบกรมการรักษาดินแดน  ว่าด้วยการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2516  ก าหนดให้บุคคลซึ่งก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งได้เข้ารับการฝึกและศึกษากิจการทหาร  รวมทั้งการด าเนินการ       
ทางธุรกิจอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือไว้เป็นก าลังส ารองของชาติ  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ต้องมี
คุณลักษณะและคุณสมบัติ  ดังนี้ 

ลักษณะคุณสมบัติ 
1. เป็นชายมีสัญชาติไทย 
2. อายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึง 22 ปีบริบูรณ์ 
3. ไม่เป็นทหารประจ าการ  กองประจ าการ  หรือถูกก าหนดตัวเข้ากองประจ าการแล้ว 
4. ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ท าการฝึกสอนวิชาทหารในปีแรกของการศึกษา 
5. มีผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  

การสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) สมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา และที่ศูนย์

ฝึกหัดก าลังส ารองและมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ที่มีแผนการศึกษาวิชาทหาร หรือสมัครได้ที่แผนก
วิชาทหารของสถานศึกษานั้นๆ ในระหว่างเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยผู้สมัครจะใช้หนังสือรับรองการสอบวิชา
พิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นหลักฐานการสมัครได้ 

สิทธิและการขอรับสิทธิต่างๆ  
1. ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาทหารอยู่  จะได้รับการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้า 

เป็นทหารกองประจ าการในยามปกติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
2. หากส าเร็จตามหลักสูตร  จะได้รับสิทธิดังนี้ 

ก. ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารกองประจ าการ 1 ปี 6 เดือน ถ้าร้อง 
ขอเข้ารับราชการกองประจ าการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง 1 ปี 

ข. ส าเร็จชั้นปีที่ 2 รับราชการทหารกองประจ าการ 1 ปี แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกอง 
ประจ าการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง 6 เดือน 

ค. ส าเร็จชั้นปีที่ 3 ให้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน  โดยมิต้อง 
เข้ารับราชการในกองประจ าการ 

3. สิทธิการแต่งตั้งยศ 
1) ส าเร็จการฝึกชั้นปีที่ 2 เมื่อสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการจะได้รับยศเป็นสิบตรี 
2) ผู้ส าเร็จการฝึกชั้นปีที่ 3  เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจ าการ  และปลดเป็นกองหนุน แล้วจะ
ได้รับยศเป็นสิบโท 
3) ผู้ส าเร็จการฝึกชั้นปีที่ 4  จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นสิบเอก 
4) ผู้ส าเร็จการฝึกชั้นปีที่ 5 จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี 

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร 
 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร หรือบุคคลชายโดยทั่วไปมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์  

จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร แต่ถ้าก าลังศึกษา
อยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง  และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกคัดเลือกทหาร           
ก็สามารถกระท าได้  แต่เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วต้องไปตรวจเลือกทหารทันที 
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1. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.1 น า สด.9  มายื่นความจ านงขอผ่อนผันต่อเจ้าหน้าที่แผนกวิชาทหารของมหาวิทยาลัย

ด้วยตนเอง  ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ ซึ่งจะท าเรื่องขอผ่อนผันให้ใน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ของทุกปี 

1.2 เมื่อกระทรวงกลาโหมอนุญาตผ่อนผันการตรวจเลือกแล้ว  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้
ทราบทันที 

1.3 ผู้ได้รับการผ่อนผันแล้ว ต้องไปรับหมายเรียกและต้องไปขานชื่อแสดงตนในวันตรวจ
เลือกแต่ไม่ต้องตรวจเลือก หากไม่ไปจะถือว่ามีความผิดกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร 

1.4 มหาวิทยาลัยจะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารให้กับผู้มาแสดงความจ านง  เพื่อขอผ่อน
ผันเท่านั้น  ส าหรับผู้ไม่ประสงค์จะขอผ่อนผันต้องไปตรวจเลือกเป็นทหารประจ าการ  
ต้องเข้าประจ าการในวันเวลาที่กรมกองนั้นเรียกทันที  จะอ้างสิทธิก าลังศึกษาอยู่ไม่ได้  
เมื่อปลดจากทหารประจ าการแล้ว  จึงกลับมาศึกษาต่อตามปกติ 

1.5 การขอถอนการผ่อนผัน  มหาวิทยาลัยจะขอถอนการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารให้กับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา  ภายหลังจากหมดสภาพเป็นนักศึกษาแล้ว 

  ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนรับหมายเรียกตามก าหนด  จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน   
300  บาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ ดังนั้นชายไทยทุกคนมีหน้าที่เข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร  และจะต้อง
ไปแสดงตนในวันตรวจเลือก  ณ  ที่ว่าการอ าเภอที่มีภูมิล าเนาทหารอยู่ 
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ขั้นตอนการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.) 
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ขั้นตอนการด าเนินเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร 
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6. งานหอพัก 

  จุดประสงค์ของการสร้างหอพักส าหรับนักศึกษานั้น นอกจากจะเป็นที่พักอาศัย ให้ความสะดวกสบาย
ไม่ต้องเดินทางไกล ให้ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียนแล้ว จุดประสงค์ที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ได้รับการอบรมส่งเสริมจริยธรรม      
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์  มหาวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญ     
โดยจัดหอพักในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจ าเป็น ในด้านที่พักรวมถึงต้องการ
ให้หอพักเป็นสถานที่เพ่ิมพูนความรู้และช่วยพัฒนาบุคคลให้มากที่สุด โดยการด าเนินการดูแลโดยกองพัฒนา
นักศึกษา ทั้งนี้ มีการบริการหอพักหญิงเท่านั้น เนื่องด้วยการพัฒนาระบบโครงการภายในคาดการณ์ว่าจะ
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง และด าเนินการก่อสร้างอาคารหอพักชายต่อไปเพ่ือให้ตอบโจทย์ของนักศึกษามาก
ที่สุด 

1. การบริการหอพักนักศึกษา มีอาคารหอพักบริการนักศึกษาหญิงจ านวน 2 หลัง  ดังนี้ 
1.1 อาคารหอพักสบันงา เป็นอาคารจ านวน 5 ชั้น รับนักศึกษาได้จ านวนประมาณ 180 คน 
1.2 อาคารหอพักปาริฉัตร เป็นอาคารจ านวน 4 ชั้น รับนักศึกษาได้จ านวนประมาณ 102 คน 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดให้นักศึกษา มีดังนี้ 
2.1 ภายในห้องพัก  มีเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ ส าหรับทุกคน 
2.2 ภายนอกห้องพัก เป็นของใช้ส่วนรวม ได้แก่ ตู้น้ าร้อน ตู้น้ าเย็น เครื่องกรองน้ า โทรศัพท์
ส่วนกลางประจ าชั้น โทรทัศน์ต่อเข้าระบบเคเบิ้ลทีวี และจานดาวเทียม ห้องอาบน้ า ห้องส้วม  สื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน วารสาร นิตยสาร เป็นต้น 
2.3 ใช้ระบบคีย์การ์ดบันทึกการเข้าออก 
2.4 ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย(ใช้ชื่อสัญญาณ SKRU-Wifi) 
2.5 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของอาคาร 

3. อัตราค่าห้องพัก 
3.1 หอพักสบันงา 
 - ค่าหอพักภาคเรียนละ    2,500  บาท 
 - ค่ากิจกรรมหอพักภาคเรียนละ     200  บาท 
 - ค่าประกันของเสียหาย      500  บาท     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  3,200  บาทต่อภาคเรียน 
3.2  หอพักปาริฉัตร  

  - ค่าหอพักภาคเรียนละ   4,000  บาท 
  - ค่ากิจกรรมหอพักภาคเรียนละ    200  บาท 
  - ค่าประกันของเสียหาย     500  บาท    

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  4,700  บาทต่อภาคเรียน 
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4. การสมัครหอพัก นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าอยู่หอพักจะต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น 
(ทั้งนี้ให้ฟัง

ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา) โดยการสมัครจะต้องด าเนินการดังนี้
4.2 กรอกใบสมัครแจ้งความประสงค์การเข้าอยู่หอพัก
4.2 แนบเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

- รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา จ านวน 1 รูป
- ส าเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1 ฉบับ
- ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ
- ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ (ส่งวันรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก)   จ านวน  1 ฉบับ

4.3 ยื่นเอกสารการสมัครตามท่ีกองพัฒนานักศึกษาประกาศ
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