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      คำ�นำ�
 ขอต้อนรบันักศกึษาทกุทา่นเขา้สู่รัว้มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ในปกีารศกึษา 2565 
ซึง่จะเปน็ปทีีเ่ขา้สู่การเรยีนการสอนในรปูแบบปกติ หลังจาก 2 ปทีีผ่่านมาเปน็การเรยีนในรปูแบบ
ออนไลน์ ซึง่มคีวามแตกต่างกบัรปูแบบปกติทีนั่กศกึษาต้องมาเรยีนทีม่หาวิทยาลัย ทำาใหนั้กศกึษา
ต้องปรบัตัวกบัวิธกีารเรยีนเปน็อย่างมาก การกลับมาเรยีนในรปูแบบปกติน้ันทำาใหนั้กศกึษาบาง
ชัน้ปอีาจจะต้องปรบัตัวเน่ืองจากยังไมม่โีอกาสไดเ้ขา้มาเรยีนในมหาวิทยาลัยเลยตั้งแต่เปน็นักศกึษา 
หรอือาจกล่าวไดว้่าเปน็น้องใหมใ่นรัว้มหาวิทยาลัยเชน่เดยีวกบันักศกึษาชัน้ปทีี ่1 (รหสั 65) 
เพราะฉะน้ันคูม่อืเล่มน้ีจะมปีระโยชน์อย่างย่ิงกบันักศกึษาทกุคน โดยในคูม่อืจะประกอบไปดว้ย
รายละเอยีดของผู้บรหิารมหาวิทยาลัย คณะ แผนทีม่หาวิทยาลัย รวมถงึสิ่งอำานวยความสะดวก
ทีส่นับสนุนการเรยีนการของนักศกึษา หากนักศกึษาไดศ้กึษาคูม่อืเล่มน้ีจะทำาใหเ้ขา้ใจภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเปน็อย่างด ีในปน้ีีมหาวิทยาลัยตั้งเปา้ทีจ่ะเปน็มหาวิทยาลัยสีเขยีวอย่างเต็มรปูแบบ 
ผู้จดัทำาจงึไดจ้ดัทำาคูม่อืนักศกึษาเปน็แบบอเิล็กทรอนิกส์ ในรปูแบบของไฟล์ PDF เพ่ือลดการใช้
กระดาษ ลดการทำาลายสิ่งแวดล้อม โดยนักศกึษาสามารถดาวน์โหลดคูม่อืเล่มน้ีผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ของสำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน https://regis.skru.ac.th/ ซึง่เปน็เว็บไซต์
ที่นักศึกษาจะต้องเขา้ใชง้านเพ่ือการลงทะเบียนต่างๆ รวมถึงศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกับการเรยีนของ
นักศกึษา
 ผู้จดัทำาหวังเปน็อย่างย่ิงว่าคูม่อืนักศกึษาเล่มน้ีจะทำาใหนั้กศกึษารูจ้กัมหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลามากขึน้ และสามารถสนับสนุนการเรยีนการสอนของนักศกึษาไดเ้ปน็อย่างด ีขอใหนั้กศกึษา
ทกุคนใชช้วีิตอย่างมคีวามสุขและประสบความสำาเรจ็ในการเรยีน ไดร้บัปรญิญาตามทีต่ัวเองหวัง 
และนำาความรูไ้ปประกอบอาชพีต่อไปในอนาคต

       สำ�นักส่งเสรมิวิช�ก�รและง�นทะเบียน
               เมษ�ยน 2565
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     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันอดุมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแหง่หน่ึง
     ของภาคใต้ และเปน็สถาบนัทีม่พัีฒนาการอย่างต่อเน่ืองตลอดมา ต้ังแต่
     ยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรยีนฝึกหัดครมูณฑล จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัย
     ราชภฏัสงขลา  ดงัเชน่ปจัจบุนั
      ประวัติศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาเริม่ต้นขึน้ในป ี
     พ.ศ. 2462 เมือ่ธรรมการมณฑลนครศรธีรรมราชซึง่ขณะน้ันอยู่ทีจ่งัหวัด
     สงขลา และธรรมการจงัหวัดสงขลาไดค้ดิผลิตครมูณฑลขึน้เพ่ือให้ไป
ทำาหน้าที่สอนในระดับประถมศึกษาจึงได้จัดต้ังโรงเรยีนฝึกหัดครมูณฑลขึน้  โดยให้เรยีนรว่มกับโรงเรยีนประจำา
มณฑลนครศรธีรรมราช (คอืโรงเรยีนมหาวชริาวุธซึง่ขณะน้ันตั้งอยู่ทีบ่รเิวณโรงเรยีนวิเชยีรชมในปัจจุบัน) 
รบันักเรยีน จบชัน้ประถมบรบิูรณ์ (ประถมปีที่ 3) เขา้เรยีนตามหลักสูตรป.4, ป.5 และป.6 โดยเพ่ิมวิชาครเูป็นพิเศษ
ผู้สำาเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรยีกว่าครปูระกาศนียบัตรมณฑล
 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบรหิารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ให้เลิกการแบ่งเขต
การปกครองเปน็มณฑล โรงเรยีนฝึกหดัครมูลูประจำา มณฑลนครศรธีรรมราชทีท่า่ชะมวง จงึไดเ้ปลี่ยนเปน็โรงเรยีน
ฝึกหัดครปูระกาศนียบัตรจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยรบันักเรยีนที่เรยีนป.6 หรอื ม.2 (ตามแผน การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2475) เขา้เรยีนมีกำาหนด 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 จึงได้เปล่ียนมาเป็นรบันักเรยีน ม.3 เขา้เรยีน 
มีกำาหนด 2 ปี ผู้สำาเรจ็การศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
 นอกจากน้ีโรงเรยีนฝึกหัดครปูระกาศนียบัตรจังหวัด ยังรบันักเรยีนที่เตรยีมไว้เพ่ือบรรจุเป็นครปูระชาบาล 
ซึง่ทางจังหวัดต่าง ๆ ได้คัดเลือกนักเรยีนที่จบ ป.4 จากตำาบลทุรกันดารในจังหวัดน้ัน ๆ มาเขา้เรยีน มีกำาหนด 3 ปี
เมื่อสำาเรจ็การศึกษาแล้ว จะได้ประโยคครปูระชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเป็นครใูนตำาบลที่ตนมีภูมิลำาเนาอยู่
 ปี พ.ศ. 2482 โรงเรยีนฝึกหัดครปูระกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ได้ย้ายจากท่าชะมวงมาเรยีนที่ตำาบลคอหงส์
อำาเภอหาดใหญ่ และในปี พ.ศ.2490 เปล่ียนฐานะจากโรงเรยีนฝึกหัดครปูระกาศนียบัตรจังหวัดเป็นโรงเรยีน
ฝึกหัดครมููลและมีการปรบัปรงุหลักสูตรใหม่  โดยรบันักเรยีนที่จบชัน้มัธยมปีที่ 6 หรอืประโยคประกาศนียบัตรครมููล (ว.)
เขา้เรยีนต่ออกี 1 ปี สำาเรจ็แล้วจะได้รบัประกาศนียบัตรครมููล (ป.)
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 ต่อมาใน พ.ศ.2498 กไ็ดเ้ปดิสอนหลักสูตรประกาศนีย
-บตัรวิชาการศึกษา โดยรบันักเรยีนที่จบ ม.6 เขา้เรยีน 2 ปี 
ผู้สำาเรจ็การศึกษาจะได้รบัประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา 
(ป.กศ.) และโรงเรยีนฝึกหัดครมููลสงขลาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรยีน
ฝึกหัดครสูงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499
จึงได้ย้ายมาต้ังอยู่ ณ บรเิวณ บ้านเขารปูชา้ง อำาเภอเมือง 
จงัหวัดสงขลา อนัเปน็สถานทีต่ั้งในปจัจบุนัและไดย้กฐานะ
เป็นวิทยาลัยครสูงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
อกีทัง้ไดข้ยายชัน้เรยีนไปจนถงึระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สูง (ป.กศ.สูง) ในปเีดยีวกนัน้ันเอง
 ครัน้เมือ่ถงึป ีพ.ศ. 2518 รฐับาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตัิวิทยาลัยคร ูพ.ศ. 2518 ทำาใหว้ิทยาลัย
ครสูงขลาเปดิสอนถงึระดบัปรญิญาตร ีในสาขาครศุาสตร ์โดยรบันักศกึษาทีเ่รยีนจบ ป.กศ.สูง หรอืครปูระจำาการ
ทีไ่ดร้บัวุฒิ พ.ม. เขา้ศกึษาต่อ 2 ป ีผู้สำาเรจ็การศกึษาจะไดร้บัวุฒิครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) และในป ีพ.ศ. 2522 
กไ็ดเ้ปดิโครงการอบรมครปูระจำาการและบคุลากรทางการศกึษา (อ.ค.ป.) ในระดบั ป.กศ.ชัน้สูงและระดบัปรญิญาตร ี(ค.บ.) 
หลังจากน้ันในปี พ.ศ. 2524 ก็ได้รว่มมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและ
การทอ่งเทีย่ว กบัหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าโดยเรยีกโครงการน้ีว่า วิทยาลัยชมุชนสงขลา
 ต่อมาในป ีพ.ศ. 2527 รฐับาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตัิวิทยาลัยคร ูพ.ศ. 2527 ใหว้ิทยาลัยครทูำาหน้าที่
ผลิตครแูละเปดิสอนวิชาชพี ตามความต้องการและความจำาเปน็ของทอ้งถิน่ วิทยาลัยครสูงขลาจงึไดผ้ลิตครรูะดบั
ปรญิญาตร ีครศุาสตรบณัฑติ และบณัฑติหรอืประกาศนียบตัรวิชาชพีอืน่ๆ ตามความต้องการและความจำาเปน็ 
ของทอ้งถิน่ตั้งแต่บดัน้ันเปน็ต้นมา และในปพี.ศ. 2529 ไดเ้ปดิการศกึษาสำาหรบับคุลากรประจำาการ (กศ.บป.) ในระดบั
อนุปรญิญาและระดบัปรญิญาตรสีาขาครศุาสตร ์  ซึง่ต่อมากไ็ดข้ยายไปสู่สาขาอืน่ๆ คอื ศลิปศาสตร ์และ
วิทยาศาสตร ์ดงัทีเ่ปน็อยู่ในปจัจบุนั
             และเมือ่วันที ่14 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รชักาลที ่9 ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชภัฏ" แทนชือ่วิทยาลัยครทูัว่ประเทศ ทำาใหว้ิทยาลัยครสูงขลา เปลี่ยนชือ่เปน็ 
"สถาบันราชภัฏสงขลา" ตั้งแต่บัดน้ัน เป็นต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจรญิก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ 
จนสามารถเปดิสอนถงึระดบับณัฑติศกึษาไดใ้นป ีพ.ศ. 2544 และเมือ่วันที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2547  จงึไดร้บัการ
ยกฐานะเปน็ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา"
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มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� วิทย�เขตจังหวัดสตูล 
 จงัหวัดสตูลเปน็จงัหวัดทีม่คีวามต้องการทางดา้น
การศกึษาของเยาวชนมจีำานวนมาก โดยเฉพาะในระดบั
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน และมแีนวโน้มทีนั่กเรยีนเขา้ศกึษาต่อ
ในระดบัอดุมศกึษาคอ่นขา้งสูง ทัง้น้ีสถติิทีผ่่านมานักเรยีน
ทีจ่บการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษากว่ารอ้ยละ 60 ในขณะที่
จงัหวัดสตูลน้ันยังไมม่สีถานศกึษาในระดบัอดุมศกึษาซึง่
หากไดม้กีารสนับสนุนใหจ้ดัตั้งสถานศกึษาในระดบัอดุมศกึษา
จงัหวัดสตูลน้ัน กจ็ะเปน็การยกระดบัมาตรฐานการศกึษาของเยาวชน และสรา้งคณุภาพชวีิตของประชาชนตาม
ยุทธศาสตรจ์งัหวัดชายแดนภาคใต้ทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิความมัน่คงของประเทศอย่างย่ังยืนประกอบกบัทางองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวัดสตูลมแีนวนโยบายในการส่งเสรมิการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศาสตร์
ของจงัหวัดสตูล ทีต้่องการเพ่ิมขดีความสามารถของบคุลากรและเปา้ประสงคท์ีต้่องการเพ่ิมรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว
และพัฒนาคณุภาพของสินคา้และบรกิาร
 สตูลไดร้บัการพัฒนาโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหเ้ปน็เขตเศรษฐกจิพิเศษตามยุทธศาสตรจ์งัหวัดชายแดนใต้ 
และเปน็ประตูสู่เวทอีาเซยีน ทัง้น้ีเพ่ือรองรบัการพัฒนาดา้นต่างๆ จงึควรมสีถาบนัอดุมศกึษาในการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์อย่างมคีณุภาพอย่างแทจ้รงิทำาใหม้โีครงการจดัตั้งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาวิทยาเขต
จังหวัดสตูลด้วยการผลักดันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสตูลและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดำาเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตจังหวัดสตูล 
โดยไดร้บัอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2552 เพ่ือรองรบัการพัฒนาจงัหวดัใหส้อดคล้องตาม
ประเดน็ยุทธศาสตรจ์งัหวัดชายแดนใต้ โดยใหป้ระสานงบประมาณการดำาเนินงานจากทกุภาคส่วนทัง้ในระดบัชาติ
และระดับจังหวัด ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำาเนินการเพ่ือขอถอนสถานภาพและดำาเนินการเพ่ือขอใช้
พ้ืนทีต่ามหนังสือสำาคญัสำาหรบัทีห่ลวง ฉบบัที ่4036/2515 (ทุง่ใหญส่าธารณประโยชน์) ไดเ้น้ือที ่346 ไร ่
93 ตารางวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธปีฏิบัติการถอนสภาพการขึน้ทะเบียนและการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรฐั ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551  ณ พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งใหญ่สารภี 
ตำาบลละงู อำาเภอละงู จงัหวัดสตูล
 ดงัน้ัน มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา จงัหวัดสตูล จงึไดต้ั้งเจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่และพันธะสัญญาทีใ่หไ้ว้กบั
ประชาชนในท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะขยายโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในจงัหวัดชายแดนใต้ ทีเ่ปน็ประโยชน์กบัทอ้งถิน่เพ่ือการพัฒนาประเทศชาติอย่างย่ังยืนสืบต่อไป
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          ปรชัญ�
           มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา : 
           สถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือการพัฒนาทอ้งถิน่ 

          วิสัยทัศน์
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชัน้นำาเพ่ือ
           พัฒนาทอ้งถิน่ภาคใต้สู่สากล 

          พันธกิจ
           1. จดัการศกึษาทีห่ลากหลาย ผลิตบณัฑติ และพัฒนา
           บคุลากรในทอ้งถิน่ใหม้คีณุภาพและคณุธรรม
 2. บรกิารวชิาการ และการถา่ยทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็บนฐานของการมส่ีวนรว่ม
 3. ผลิต พัฒนาคร ูและบคุลากรทางการศกึษา ใหม้คีณุภาพสอดคล้องกบัมาตรฐานของวิชาชพีครู
 4. ส่งเสรมิ และสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดำาร ิ
 5. วิจยั และพัฒนาเพ่ือสรา้งสมองคค์วามรู ้ใหเ้ปน็แหล่งเรยีนรูข้องทอ้งถิน่
 6. ส่งเสรมิ สืบสาน และสรา้งสรรค ์ศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิน่และของชาติ
 7. เพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพ่ือเขา้สู่การเปน็ประชาคมอาเซยีน 
 8. สรา้งสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกจิจงัหวัดชายแดนภาคใต้

 เป้�หม�ยหลัก (Goal Strategies)
 1. ผลิตและพัฒนากำาลังคนเพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่และเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
 2. วิจยัเพ่ือสรา้งสมองคค์วามรู ้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็เศรษฐกจิชายแดนภาคใต้
 3. บรกิารวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำาพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำาร ิเสรมิสรา้งความ
 เขม้แขง็ เศรษฐกจิชายแดนใต้
 4. ทะนุบำารงุศลิปวัฒนธรรม อนุรกัษ์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่
 5. องคก์รสู่ความเปน็เลิศ
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วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือผลิตครแูละพัฒนาบคุลากรทางการศกึษา
ใหม้คีณุภาพ มคีวามเขม้แขง็ในวิชาชพีคร ูและเปน็ผู้นำา
ในการปฏริปูการศกึษา
 2. เพ่ือผลิตบณัฑติและพัฒนาบคุลากรในทอ้งถิน่
อย่างต่อเน่ืองใหเ้ปน็ผู้ทีม่คีวามรู ้มคีณุธรรมและจรยิธรรม
และมขีดีความสามารถทีส่อดคล้องกบัทศิทางการ
พัฒนาประเทศ
 3. เพ่ือสั่งสมองคค์วามรูจ้ากการวิจยัและเชือ่ม
ศาสตรส์ูส่ากลใหเ้กดิเปน็แหลง่เรยีนรูแ้ละถา่ยทอดเทคโนโลยีเพ่ือการแกไ้ขปญัหาและพัฒนาทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน
 4. เพ่ือบรกิารวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจยัตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียงในการ
สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน
 5. เพ่ือส่งเสรมิ สืบสาน สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และสรา้งสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
เพ่ือใหเ้กดิความสำานึก ความภมูใิจ รกัและผูกพันในทอ้งถิน่และประเทศชาติ
 6. เพ่ือส่งเสรมิและสืบสานพระบรมราโชบายและโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
 7. เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลัยใหส้ามารถดำาเนินภารกจิไดอ้ย่างมคีณุภาพ

คติพจน์ ปัญญ� นร�นำ รตนำ - ปัญญ�เปน็ดวงแก้วของนรชน
ส ีตร� และคตพิจน์ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาจงึเน้นวา่นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาทกุคน
พึงแสวงหาวชิาความรูเ้พ่ือพัฒนาตนและ สงัคม มปีญัญา วจิารณญาณ กล้าคดิ กล้าทำาในสิง่ทีถ่กูต้อง ดงีาม
ดว้ยความบรสิุทธิใ์จ

     ปณิธ�น
 ปัญญาญาณของท้องถิ่น     พลังแผ่นดนิแห่งสยาม
 สนองพระราชปิตคุาม           งดงามอย่างย่ังยืน
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           ค่�นิยมองค์กร
           S = Skill                   
           K = Knowledge
           R = Responsibility
           U = Unity

ประเด็นยุทธศ�สตร์
1. ยกระดบัการผลิตบณัฑติ พัฒนาคร ูและบคุลากรทางการศกึษา ใหม้คีณุภาพเหนือมาตรฐานวิชาชพีครู
2. ผลิตบณัฑติและพัฒนากำาลังคนเพ่ือเสรมิสรา้งศกัยภาพตลอดชว่งชวีิต
3. เสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทนุสังคมเพ่ือการพัฒนาทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน
4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วิทยาเขตสตูลใหเ้ปน็วิทยาเขตในกำากบั
5. พัฒนาระบบบรหิารจดัการ

แผนยุทธศ�สตรก์�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
 1. แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธ
ศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 2. แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏบิตัิ
ราชการ 4 ป ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบบัทบทวนประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แผนปฏบิตัิราชการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
 3. แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัทบทวน
ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4. แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัทบทวน
ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 5. แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัทบทวน
ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏบิตัิราชการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ประจำาปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ฉบบัปรบัปรงุระยะครึง่แผน) 
 6. แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบัทบทวน
ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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          พ.ศ. 2462 มฐีานะเปน็หมวดวิชาการศกึษาของ
            โรงเรยีนฝึกหดัครมูลฑลนครศรธีรรมราช 
            (ตั้งอยู่ ณ จงัหวัดสงขลา)

          พ.ศ. 2482 เปลี่ยนเปน็โรงเรยีนฝึกหดัครู
            ประกาศนียบตัรจงัหวัด (ว.) และไดย้้ายมาเรยีนทีต่ำาบล
คอหงส์ อำาเภอหาดใหญ ่จงัหวัดสงขลาในป ีพ.ศ. 2490 และไดเ้ปลี่ยนฐานะจากโรงเรยีนฝึกหดัครปูระกาศนียบตัร
จงัหวัดเปน็โรงเรยีน ฝึกหดัครู

 พ.ศ. 2499 โรงเรยีนฝึกหดัครมูลูสงขลา ไดย้้ายมาอยู่ทีห่มูท่ี ่4 ตำาบลเขารปูชา้ง อำาเภอเมอืง 
จงัหวัดสงขลา ในวันที ่1 มถินุายน 2499

 พ.ศ. 2504 ยกฐานะเปน็วิทยาลัยครสูงขลาเมือ่วันที ่1 พฤษภาคม 2504 ขยายชัน้เรยีนในระดบั 
ป.กศ.สูง และรวมกจิการโรงเรยีนสตรฝึีกหดัครเูขา้มาไว้ดว้ยกนั ในวันที ่1 พฤษภาคม 2510

 พ.ศ. 2518 ยกฐานะเปน็คณะวิชาครศุาสตร ์หน่วยงานระดบัคณะวิชาของวิทยาลัยครสูงขลา  
จดัการศกึษาถงึระดบัปรญิญาตรี

 พ.ศ. 2538 ยกเลิกคำาว่า "คณะวิชา" เปน็ "คณะ" และเปลี่ยนผู้บรหิารคณะ จาก "หวัหน้าคณะวิชา"
เปน็ "คณบด"ี เมือ่วันที ่24 ตุลาคม 2538
         ปัจจุบัน คณะครศุาสตรม์ีภารกิจหลักคือผลิตบัณฑิตพัฒนาครแูละบุคลากรทางการ ศึกษาวิจัยทางการศึกษา
บรกิารวิชาการแกส่ังคม และสืบสานศลิปะและวัฒนธรรมไทย   นอกจากน้ียังมหีน่วยงานอืน่ๆ ทีใ่ชเ้ปน็สถานทีฝึ่ก
ประสบการณ์วิชาชพีครขูองนักศกึษาไดแ้กบ่า้นสาธติเดก็ ปฐมวัย โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา และ
งานการศกึษาพิเศษ
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ปรชัญ�
เสรมิสรา้งปญัญาและจรยิธรรม นำาพัฒนาวิชาชพี

ปณิธ�น
คณะครศุาสตรม์ุง่มัน่ในการผลิตบณัฑติ พัฒนาครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาใหไ้ดต้ามมาตรฐานวิชาชพี และสอดคล้องกบั
ความต้องการของทอ้งถิน่

วิสัยทัศน์
เปน็สถาบนัชัน้นำาระดบัประเทศ ทีม่คีวามเปน็เลิศในการผลิต 
พัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาเพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่

พันธกิจ
ดว้ยความรว่มมอืของเครอืขา่ยทางการศกึษาเพ่ือพัฒนาสังคมทีย่ั่งยืน คณะครศุาสตรจ์งึไดก้ำาหนดพันธกจิ 
4 ขอ้ดงัน้ี
    1. ผลิตและพัฒนาวิชาชพีครแูละบคุลากรทางการศกึษา
    2. บรกิารวิชาการและพัฒนาทอ้งถิน่
    3. ส่งเสรมิและพัฒนาการวิจยัทางการศกึษา
    4. การทำานุบำารงุศลิปะและวัฒนธรรม

อตัลักษณ์บัณฑิตครศุ�สตร์
อตัลักษณ์ของบณัฑติครศุาสตร ์คอื เปน็คนด ีมทีกัษะชวีิต มจีติสาธารณะ

คุณลักษณะบัณฑิตครศุ�สตร์
คณุลักษณะของบณัฑติคณะครศุาสตร ์คอื รอบรู ้จดัการเรยีนรูด้ ีมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ มุง่มัน่พัฒนา
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 หลักสูตรทีเ่ปิดสอน
 ระดับปรญิญาตร ี 
 หลักสูตรครศุ�สตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาภาษาไทย 
 • สาขาวิชาภาษาองักฤษ
 • สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ัว่ไป 
 • สาขาวิชาพลศกึษา
 ระดับประกาศนียบตัร 
 หลักสูตรประก�ศนียบัตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาชพีครู
 ระดับปรญิญาโท 
 หลักสูตรมห�บัณฑิต
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาบรหิารการศกึษา
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          จดัตั้งขึน้ตามพ.ร.บ.วิทยาลัยครพู.ศ.2518  โดยปรบัเปลี่ยน
          การบรหิารจากเดมิทีแ่ยกเปน็หมวดวิชาต่าง ๆ ในสาขา
          ภาษาศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ สาขาดนตร ี นาฎศลิปแ์ละ
          บรรณารกัษ์ศาสตร ์ รวมเขา้เปน็คณะเดยีวกนัและแยกการ
          บรหิารออกเปน็ภาควิชาต่าง ๆ โดยมหีวัหน้าภาควิชาเปน็
          ผู้บรหิาร  ในปพี.ศ. 2520  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์   
 ประกอบด้วยภ�ควิช�ต่�ง ๆ  11  ภ�ควิช�ได้แก่
 1. ภาควิชาภาษาไทย   7. ภาควิชาปรชัญาและศาสนา
 2. ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์  8. ภาควิชาภมูศิาสตร์
 3. ภาควิชาประวัติศาสตร ์  9. ภาควิชาสังคมวิทยา
 4. ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ 10. ภาควิชานาฎศลิป ์ 
 5. ภาควิชาดนตร ี   11. ภาควิชาศลิปศกึษา
 6. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

 พ.ศ.2535  กระทรวงศกึษาธกิารไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ โปรดเกล้าฯพระราชทานนามใหมแ่ก่
วิทยาลัยครเปน็สถาบนัราชภฏั เมือ่วันที ่14  กมุภาพันธ ์ 2535  โดยใหต้่อทา้ยชือ่ดว้ยชือ่เดมิของมหาวิทยาลัยครู
แต่ละแหง่ วิทยาลัยครสูงขลาจงึเปลี่ยนชือ่เปน็  "สถาบนัราชภฏัสงขลา"

 พ.ศ.2539  สถาบนัราชภฏัสงขลา  ไดม้โีครงการจดัตั้งคณะศลิปกรรมศาสตร ์ โดยใหแ้ยกภาควิชา
ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร ์ และสังคมศาสตรไ์ปสังกัดโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร ์3 ภาควิชา คือ
           1.  ภาควิชาดนตรี
 2.  ภาควิชานาฏศลิป์
 3.  ภาควิชาศลิปศกึษา

 พ.ศ. 2547  สถาบนัราชภฏัทกุแหง่  เปลี่ยนสถานะเปน็มหาวิทยาลัยราชภฏั  ตามพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัย   ราชภฏั  พุทธศกัราช  2547  ทำาใหส้ถาบนัราชภฏัสงขลาเปลี่ยนเปน็มหาวิทยาลัยราชภฏั

 พ.ศ. 2553  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ได้ปรบัโครงสรา้ง
การบรหิารงานจาก "สาขาวิชา" เปน็ "โปรแกรมวิชา" และต่อมาไดย้กเลิก "โปรแกรมวิชา" ในปพี.ศ.2561  
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          จดัตั้งขึน้ตามพ.ร.บ.วิทยาลัยครพู.ศ.2518  โดยปรบัเปลี่ยน
          การบรหิารจากเดมิทีแ่ยกเปน็หมวดวิชาต่าง ๆ ในสาขา
          ภาษาศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ สาขาดนตร ี นาฎศลิปแ์ละ
          บรรณารกัษ์ศาสตร ์ รวมเขา้เปน็คณะเดยีวกนัและแยกการ
          บรหิารออกเปน็ภาควิชาต่าง ๆ โดยมหีวัหน้าภาควิชาเปน็
          ผู้บรหิาร  ในปพี.ศ. 2520  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์   
 ประกอบด้วยภ�ควิช�ต่�ง ๆ  11  ภ�ควิช�ได้แก่
 1. ภาควิชาภาษาไทย   7. ภาควิชาปรชัญาและศาสนา
 2. ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์  8. ภาควิชาภมูศิาสตร์
 3. ภาควิชาประวัติศาสตร ์  9. ภาควิชาสังคมวิทยา
 4. ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ 10. ภาควิชานาฎศลิป ์ 
 5. ภาควิชาดนตร ี   11. ภาควิชาศลิปศกึษา
 6. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

 พ.ศ.2535  กระทรวงศกึษาธกิารไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ โปรดเกล้าฯพระราชทานนามใหมแ่ก่
วิทยาลัยครเปน็สถาบนัราชภฏั เมือ่วันที ่14  กมุภาพันธ ์ 2535  โดยใหต้่อทา้ยชือ่ดว้ยชือ่เดมิของมหาวิทยาลัยครู
แต่ละแหง่ วิทยาลัยครสูงขลาจงึเปลี่ยนชือ่เปน็  "สถาบนัราชภฏัสงขลา"

 พ.ศ.2539  สถาบนัราชภฏัสงขลา  ไดม้โีครงการจดัตั้งคณะศลิปกรรมศาสตร ์ โดยใหแ้ยกภาควิชา
ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร ์ และสังคมศาสตรไ์ปสังกัดโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร ์3 ภาควิชา คือ
           1.  ภาควิชาดนตรี
 2.  ภาควิชานาฏศลิป์
 3.  ภาควิชาศลิปศกึษา

 พ.ศ. 2547  สถาบนัราชภฏัทกุแหง่  เปลี่ยนสถานะเปน็มหาวิทยาลัยราชภฏั  ตามพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัย   ราชภฏั  พุทธศกัราช  2547  ทำาใหส้ถาบนัราชภฏัสงขลาเปลี่ยนเปน็มหาวิทยาลัยราชภฏั

 พ.ศ. 2553  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ได้ปรบัโครงสรา้ง
การบรหิารงานจาก "สาขาวิชา" เปน็ "โปรแกรมวิชา" และต่อมาไดย้กเลิก "โปรแกรมวิชา" ในปพี.ศ.2561  

ปรชัญ�
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตรผ์ลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพ
และคณุธรรมเพ่ือรว่มพัฒนาทอ้งถิน่

ปณิธ�น
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตรเ์ปน็คณะชัน้นำาในภาคใต้
ดา้นการผลิตบณัฑติและการวิจยัเพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่สู่สากล

พันธกิจ
 1. จดัการศกึษาดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
เสรมิสรา้งบณัฑติใหม้จีติสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของทอ้งถิน่
 2.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการทำาวิจยัดา้นมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์เพ่ือรว่มพัฒนาทอ้งถิน่
 3.  ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละใหบ้รกิารวิชาการแกส่ังคม  เพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้เขง็บนฐานการมสี่วนรว่ม
 4.  ส่งเสรมิ  สืบสาน และรว่มอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ  และโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงอนัเน่ืองมาจากแนวทางพระราชดำาริ
 5. สรา้งความรว่มมอื  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้างวิชาการ  เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขัน้สู่
ประชาคมอาเซีย่น
 6.  พัฒนาระบบบรหิารจดัการใหม้คีณุภาพ
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 หลักสูตรทีเ่ปิดสอน
 ระดับปรญิญาตร ี/ นักศึกษาภาคปกติ  
 หลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาภาษาไทย 
 • สาขาวิชาการพัฒนาชมุชน
 • สาขาวิชาภาษาองักฤษ
 • สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ืองานบรกิาร
 หลักสูตรรฐัประศ�สนศ�สตรบัณฑิต
 • สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์
 หลักสูตรวิทย�ศ�สตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาภมูสิารสนเทศ
 หลักสูตรครศุ�สตรบ์ัณฑิต
 • สาขาวิชาภาษาจนี

 นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
 หลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาการพัฒนาชมุชน
 หลักสูตรรฐัประศ�สนศ�สตรบัณฑิต
 • สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์
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          คณะวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีสถาบนัราชภฏั
          สงขลา เปน็หน่วยงานทีจ่ดัตั้งขึน้ตามการแบง่ส่วนราชการ
          ของวิทยาลัยคร ูเมือ่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ
          วิทยาลัยคร ูพุทธศกัราช 2518 มกีารเปลี่ยนแปลงการ
          เรยีกชือ่หน่วยงานตามลำาดบัดงัน้ี

          พ.ศ. 2518 มพีระราชบญัญตัวิทิยาลยัคร ูพุทธศกัราช 
2518 ประกาศกระทรวงศึกษาธกิารว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครเูรยีกว่า คณะวิชา จัดตั้งเป็น 
คณะวิทยาศาสตรม์หีน่วยงานสังกดั ประกอบดว้ย
• หมวดวิชาพลานามยั  • หมวดวิชาคณิตศาสตร ์ • หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
• หมวดเกษตรกรรม  • หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์ • หมวดวิชาหตัถศกึษาและอตุสาหกรรมศลิป์

 พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชือ่ หมวดวิชาพลานามยั เปน็ หมวดวิชาพลศกึษาและนันทนาการตั้งภาค
วิชาสุขศกึษา สังกดัคณะวิทยาศาสตร์

 พ.ศ. 2527 มกีารแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิวิทยาลัยคร ูพุทธศกัราช 2518 เปลี่ยนชือ่เปน็
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เปลี่ยนชือ่หน่วยงานในสังกดัเปน็ภาควิชา  เปลี่ยนสังกดัภาควิชาพลศกึษาและ
นันทนาการเปน็สังกดัคณะครศุาสตร์

 พ.ศ. 2530 แยกภาควิชาเกษตรศาสตรจ์ดัตั้งเปน็ คณะเกษตรและอตุสาหกรรม พ.ศ. 2535 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าพระราชทานนามสถาบนัราชภฏัแทนวิทยาลัยครู
เมือ่วันที ่14 กมุภาพันธ ์2535 มหีน่วยงานสังกดั ประกอบดว้ย ภาควิชาเคม ี ภาควิชาชวีวิทยา ภาควิชา
คอมพิวเตอร ์ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาอตุสาหกรรมศลิป ์ภาควิชา
วิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ ภาควิชาคณิตศาสตรแ์ละสถิติ   ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตรท์ั่วไป ภาควิชา
วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม

           พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชือ่คณะเปน็ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

           พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอตุสาหกรรมศลิปจ์ดัตั้งเปน็ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมพ.ศ. 2541 
เปลี่ยนระบบบรหิารจาก ภาควิชา เปน็ โปรแกรมวิชา

           พ.ศ. 2547 สถาบนัราชภฏัสงขลาไดร้บัการยกฐานะเปน็ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาตาม
พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 เมือ่วันที ่14 มถินุายน 2547

           พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ไดป้รบัโครงสรา้งจากโปรแกรมวิชา เปน็
หลักสูตรสาขาวิชา และไดเ้ปดิทำาการเรยีนการสอน ในสาขาวิชา "วิทยาศาสตรส์ุขภาพและสปา" 
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ปรชัญ�
ปรชัญา เน้นคณุธรรม นำาวิทยาศาสตรก์า้วหน้า
พัฒนาทอ้งถิน่

ปณิธ�น
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เปน็คณะชัน้นำาทีผ่ลิต
บณัฑติมคีณุภาพและคณุธรรม เพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่สู่สากล

พันธกิจ
 1. จดัการศกึษาเพ่ือผลิตบณัฑติและพัฒนา
บคุลากรดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 2. ส่งเสรมิการผลิตและพัฒนาครดูา้นวิทยาศาสตร์
 3. ศกึษา วิจยั สรา้งองคค์วามรู ้พัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 4. บรกิารวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ทอ้งถิน่
 5. ทำานุบำารงุศลิปวัฒนธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสรมิและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดำาริ
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          หลักสูตรทีเ่ปิดสอน
          ระดับปรญิญาตร ี/ 
          นักศึกษาภาคปกติ  
          หลักสูตรวิทย�ศ�สตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์เชงิอตุสาหกรรม 
  (ฟสิิกส์ประยุกต์และวิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร)์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดจิทิลั
 • สาขาวิชาชวีวิทยา  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์(อาหารและโภชนาการ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเคม ี   • สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพและสปา

 หลักสูตรส�ธ�รณสุขศ�สตรบัณฑิต
 • สาขาวิชา สาธารณสุขชมุชน

 เทคโนโลยบีัณฑิต (ผลิตรว่มกับวทิยาลัยนวตักรรมและการจัดการ) 
 • สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความย่ังยืน

 หลักสูตรครศุ�สตรบัณฑิต (ผลิตรว่มกับคณะครศุาสตร)์ 
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์กึษา
 • สาขาวิชาฟสิิกส์
 • สาขาวิชาเคมี

 นักศึกษ�ภ�คพิเศษ (กศบป.)
 หลักสูตรส�ธ�รณสุขศ�สตรบัณฑิต 
 • สาขาวิชา สาธารณสุขชมุชน
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          คณะวิทย�ก�รจัดก�ร เริม่จากโปรแกรมสหกรณ์ 
          สงักดัคณะวทิยาศาสตร ์จนกระทัง่เมือ่วนัที ่25 มกราคม 
          พ.ศ. 2528 ไดแ้ยกตัวมาจดัตั้งเปน็คณะวิทยาการจดัการ 
          เปดิสอนในสาขาวิชาการสหกรณ์ และสาขาวิชาการจดัการ
          ทัว่ไป ซึง่ต่อมาภายหลังไดป้รบัเปลี่ยนจากสาขาวิชาการ
          สหกรณ์ เปน็เศรษฐศาสตรส์หกรณ์
 การบรหิารคณะวิทยาการจดัการ ในระหว่างป ีพ.ศ. 2528 -2529 ไดเ้ปดิสอนหลักสูตรศลิปศาสตร์
ระดบัอนุปรญิญา ระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ี(หลังอนุปรญิญา) บรหิารในรปูแบบของภาควิชา 
ซึง่ในขณะน้ันม ี5 ภาควิชา คือ
          1. ภาควิชาการเงิน และการบญัชี
          2. ภาควิชาการตลาด
          3. ภาควิชาการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์
          4. ภาควิชาบรหิารธรุกจิ และสหกรณ์
          5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
          ต่อมาในป ีพ.ศ. 2540 ไดม้กีารปรบัปรงุรปูแบบการบรหิารในสถาบนัราชภฏัสงขลาเปน็โปรแกรมวิชา 
และมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรของสถาบนัราชภฏัในป ีพ.ศ. 2543 คณะวทิยาการจดัการ มโีปรแกรมวชิา ดงัน้ี
          1. โปรแกรมวิชาการบรหิารธรุกจิ หลักสูตรสาขาวิชาการบรหิารธรุกจิ ระดบัปรญิญาตร ี
ระดบัปรญิญาตร ี(หลังอนุปรญิญา) โดยมแีขนงต่างๆ ดงัน้ี แขนงการตลาด แขนงการบญัช ีแขนงการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย์
          2. โปรแกรมวิชาการจดัการทัว่ไป หลักสูตรสาขาวิชาการบรหิารธรุกจิ ระดบัอนุปรญิญา 
ระดบัปรญิญาตร ีระดบัปรญิญาตร(ีหลังอนุปรญิญา)
          3. โปรแกรมวิชาวารสารศาสตร ์และการประชาสัมพันธ ์หลักสูตรสาขาวิชาศลิปศาสตร ์
ระดบัอนุปรญิญา
          4. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ์หลักสูตรสาขาวิชาศลิปศาสตร ์ระดบัปรญิญาตรี
          5. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร ์หลักสูตรสาขาวิชาการบรหิารธรุกจิ ระดบัปรญิญาตรี
 เน่ืองจากการเปดิรบันักศกึษาเพ่ิมมากขึน้ ตลอดจนต้องการรกัษาคณุภาพการบรหิารการเรยีน
การสอนในคณะให้ดีขึน้ เพราะต้องมีการประกันคุณภาพ และมาตรฐานโปรแกรม  ในปัจจุบันได้มีการปรบั
เปลี่ยนการบรหิารงานใหอ้ยู่ในรปูแบบโปรแกรมวิชา 
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ปรชัญ�
สรา้งคนด ี มคีณุคา่  เสรมิปญัญา  พัฒนาทอ้งถิน่

วิสัยทัศน์
"SMART MGT เขม้แขง็ การจดัการทนัสมยั เปน็ศนูย์กลาง
การศกึษา เชือ่มโยงทอ้งถิน่สู่สากล"คณะวิทยาการจดัการ
มแีนวคดิหลักในการทำางานทีเ่รยีกว่า SMART MGT มาใช้
ในการผลิตบณัฑติ ผลิตงานวิจยั ใหบ้รกิารวิชาการ 
ทำานุบำารงุศลิปวัฒนธรรมและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม และ
การบรหิารจดัการ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ใหก้บับณัฑติ และเชือ่มโยงทอ้งถิน่สู่สากล โดยประกอบดว้ย
S (Strength)   : องค์กรเขม้แขง็          
M (Management)   : การจัดการทันสมัย
A (Academic center)  : ศูนย์กลางทางการศึกษา          
R (Relationship)   : เชือ่มสัมพันธท์้องถิน่สู่สากล
T (Technology)   : เทคโนโลยทีันสมัย

พันธกิจ
 1. พัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนใหม้มีาตรฐานและมคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. พัฒนาความเขม้แขง็ของบุคลากรในสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
และการปฏบิตัิงานอย่างเขม้แขง็
 3. ยกระดับคุณภาพงานวิจัย สรา้งองค์ความรูใ้หม่เพ่ือบูรณาการด้านการเรยีนการสอน และเชือ่มโยงสู่ ท้องถิ่น
 4. ให้บรกิารวิชาการและวิชาชพีบนฐานความต้องการของชมุชนเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั แก่ชมุชน
และทอ้งถิน่
 5. สนับสนุนการทำานุบำารงุศลิปวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมของทอ้งถิน่
 6. เน้นระบบการบรหิารจดัการสมยัใหมใ่หเ้กดิประสิทธภิาพและประสิทธผิลภายใต้หลักธรรมาภบิาล

ยุทธศ�สตร์
 1. พัฒนาความเขม้แขง็ของบคุลากรและพัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหม้มีาตรฐานและมคีวามสอดคล้องกบั
ความต้องการของ ตลาดแรงงาน
 2. ยกระดบัความเปน็เลิศทางดา้นการผลิตบณัฑติ ดา้นอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิาร โดยการบรูณาการ
ศาสตร ์บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตร ์และนิเทศศาสตร์
 3. ยกระดบัคณุภาพงานวิจยั ใหบ้รกิารวิชาการและวิชาชพีบนฐานความต้องการของชมุชน เพ่ือเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้กช่มุชนทอ้งถิน่
 4. ส่งเสรมิ สืบสาน โครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดำาร ิทำานุบำารงุและเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรม
 5. พัฒนาระบบบรหิารจดัการและหน่วยงานใหไ้ดม้าตรฐานดว้ยหลักธรรมาภบิาล
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          หลักสูตรทีเ่ปิดสอน
          ระดับปรญิญาตร ี/ 
          นักศึกษาภาคปกติ  
          หลักสูตรบัญชบีัณฑิต
 • สาขาวิชาการบญัชี

 หลักสูตรธรุกิจบัณฑิต
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจดัการ
 • สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
 • โปรแกรมวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว
 • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ
 • สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมการคา้

 หลักสูตรนิเทศศ�สตรบัณฑิต 
 • สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 หลักสูตรเศรษฐศ�สตรบัณฑิต 
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(พัฒนาธรุกจิ)
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          หลักสูตรทีเ่ปิดสอน
          ระดับปรญิญาตร ี/ 
          นักศึกษาภาคปกติ  
          หลักสูตรบัญชบีัณฑิต
 • สาขาวิชาการบญัชี

 หลักสูตรธรุกิจบัณฑิต
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจดัการ
 • สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
 • โปรแกรมวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว
 • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ
 • สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมการคา้

 หลักสูตรนิเทศศ�สตรบัณฑิต 
 • สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 หลักสูตรเศรษฐศ�สตรบัณฑิต 
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(พัฒนาธรุกจิ)
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          คณะเทคโนโลยกี�รเกษตร เปน็คณะหน่ึงใน -
          มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  พัฒนามาจากภาควิชา  
          เกษตรศาสตร ์คณะวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมหีน้า
          ทีผ่ลิตนักศกึษาครวูิชาเอกเกษตรกรรม ระดบั ป.กศ.สูง
          ในระยะแรก ต่อมาจงึเปดิสอนถงึระดบัปรญิญาตรสีาขา
          วิชาการศกึษาวิชาเอกเกษตรกรรม (ค.บ.)
 พ.ศ. 2528 กรมการฝึกหดัคร ูไดจ้ดัทำาหลักสูตรเทคนิคอาชพีขึน้ โดยเปดิสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์และสาขาวิชาศลิปศาสตรห์ลายวิชาเอก ระดบัอนุปรญิญาภาควิชาเกษตรศาสตร ์จงึเปดิสอน
ในระดบัอนุปรญิญาวิทยาศาสตร ์(อ.วท.) วิชาเอกเทคนิคอาชพีกสิกรรมและวิชาเอกเทคนิคอาชพีสัตวบาล
 พ.ศ 2530 ภาควิชาเกษตรศาสตร ์ไดแ้ยกตัวออกจากคณะวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
จัดต้ังเป็นคณะวิชาเกษตรและอตุสาหกรรม ผู้บรหิารสูงสุดขณะน้ันมีตำาแหน่งเป็นหัวหน้าคณะวิชา ในชว่งน้ี
กรมการฝึกหดัครไูดม้กีารพัฒนาหลกัสตูรวทิยาลยัคร ูพุทธศกัราช 2530 ขึน้ใหม ่ประกอบดว้ย 3 สาขาวชิา
คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์และสาขาวิชาศิลปศาสตร ์มีนโยบายในการเพ่ิมการผลิต
กำาลังคนสาขาวิชาวิทยาศาสตรใ์หม้ากขึน้ คณะวิชาเกษตรและอตุสาหกรรม จงึทำาการผลิตกำาลังคนเฉพาะ
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ัง้ในระดบัอนุปรญิญาปรญิญาตร ี4 ป ีและปรญิญาตร ี2 ป ี(หลังอนุปรญิญา) 
ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร ์พืชศาสตร ์และการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
วิทยาลัยครใูหมเ่ปน็สถาบนัราชภฏั ทำาใหม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารใหม ่มผีลใหค้ณะวชิาเกษตร
และอตุสาหกรรมเปลี่ยนเป็นคณะเกษตรและอตุสาหกรรม มีคณบดีเป็นผู้บรหิารสูงสุด และมีการเปิดสอนวิชาเอก
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหารเพ่ิมขึน้
              คณะเกษตรและอตุสาหกรรม ไดเ้ปลี่ยนชือ่เปน็คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมือ่วันที ่12 ตุลาคม 2542
มกีารบรหิารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชา ตั้งแต่ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2543 -ปจัจบุนั 
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ปรชัญ�
ความรูคู้ค่ณุธรรมนำาวิชาชพีสู่การพัฒนาทอ้งถิน่

วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปน็องคก์รการศกึษาชัน้นำา
ดา้นเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่ของภาคใต้
ในป ี2565

พันธกิจ
 1. จดัการศกึษาเพ่ือผลิตบณัฑติทางการเกษตร
และอาหาร
 2. วิจยัและพัฒนาองคค์วามรูท้างการเกษตร
และอาหาร
 3. บรกิารวิชาการเพ่ือการพัฒนาทอ้งถิน่
 4. อนุรกัษ์ศลิปวัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทางการเกษตร
 5. สืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดำารแิละพระบรมราโชบาย

       หลักสูตรทีเ่ปิดสอน
       ระดับปรญิญาตร ี/ 
       นักศึกษาภาคปกติ  
       หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต(ทล.บ.)
       • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
       • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการผลิตภณัฑ์
       อาหาร
       • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
       • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการผลิตภณัฑ์
       อาหาร
       • สาขาวิชาการผลิตและการจดัการผลิตภณัฑ ์  
       อาหาร

หลักสูตรวิทย�ศ�สตรบ์ัณฑิต(วท.บ.)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร
• สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
• สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า
• สาขาวิชาวิทยาศาตรแ์ละเทคโนโลยี
การอาหาร
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          คณะศิลปกรรมศ�สตร ์เดมิเปน็ "โครงการจดัตั้ง
          คณะศลิปกรรมศาสตร"์ 
          พ.ศ. 2538 โดยการนำาภาควิชาศลิปะ ภาควิชา
          ดนตร ีและภาควิชานาฏศลิปจ์ากสังกดัคณะมนุษยศาสตร์
          และสังคมศาสตรม์ารว่มกนัสรา้งศกัยภาพใหม้บีทบาท
          พัฒนาการศกึษาศลิปกรรมศาสตรร์ะดบัอดุมศกึษาด้าน
วิชาการและวิชาชพีเพ่ือเปน็รากฐานวิชาชพีแขนงทศันศลิป ์ประยุกต์ศลิป ์ดนตร ีและศลิปะการแสดง
 พ.ศ. 2547 สถาบนัราชภฏัสงขลาเปลีย่นฐานะเปน็ "มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา" สง่ผลให ้
"โครงการจดัตัง้คณะศลิปกรรมศาสตร"์ ไดย้กฐานะเปน็ "คณะศลิปกรรมศาสตร"์ ตามโครงสรา้งของ
มหาวิทยาลัยเมือ่เดอืนมนีาคม  พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ คณะศลิปกรรมศาสตรยั์งคง
มุง่มัน่พัฒนาการเรยีนการสอน และผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพมากมาย สรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นศลิปกรรม
ส่งเสรมิใหบ้ณัฑติเหล่าน้ีไดส้ืบสาน เผยแพรง่านดา้นศลิปกรรมใหค้งอยู่สืบไป 

              ปรชัญ�
              "ศาสตรศ์ลิปกรรมนำาทอ้งถิน่สู่พัฒนา"

              วิสัยทัศน์
              คณะศลิปกรรมศาสตรเ์ปน็องคก์รชัน้นำา 
              บรูณาการศาสตรศ์ลิปกรรม เพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่
              ภาคใต้สู่สากลพันธกิจ
 1. ผลิตบณัฑติทีม่คีวามหลากหลายและพัฒนาบคุลากรในทอ้งถิน่ดา้นศลิปกรรมศาสตร ์ใหม้คีณุภาพ
และคณุธรรม
 2. บรกิารวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีดา้นศลิปกรรมศาสตรเ์พ่ือพัฒนาทอ้งถิน่ บนพ้ืนฐานของ
การมสี่วนรว่ม
 3. พัฒนาและสนับสนุนบณัฑติใหม้คีณุภาพสอดคล้องกบัหลักสูตรวิชาชพีคร ูและบคุลากรทางการ
ศกึษาดา้นศลิปกรรมศาสตร์
 4. อนุรกัษ์ส่งเสรมิเผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรมทอ้งถิน่ และสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจาก 
แนวพระราชดำาริ
 5. วิจยัและพัฒนาเพ่ือสรา้งสมองคค์วามรูใ้หเ้ปน็แหล่งเรยีนรูด้า้นศลิปกรรมศาสตรข์องทอ้งถิน่
 6. ส่งเสรมิ สืบสาน และสรา้งสรรคศ์ลิปะและวัฒนธรรม ทอ้งถิน่ของชาติ
 7. เพ่ิมขดีความสามารถทางดา้นศลิปรรมศาสตรใ์นการแขง่ขนัเพ่ือเขา้สู ่การเปน็ประชาคมอาเซยีน
 8. นำาองคค์วามรูท้างดา้นศลิปกรรมศาสตรส์รา้งสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกจิจงัหวัดชายแดนใต้
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นโยบ�ย ขัน้ตอนการพัฒนาคณะศลิปกรรมศาสตร์
ในระยะเวลา 4 ป ี(2564-2568)
 1.จดัการศกึษาและพัฒนาหลักสูตรใหม้คีวาม
หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของทอ้งถิน่และ
ไดม้าตรฐานตามเกณฑข์องสกอ.
 2. ส่งเสรมิและผลักดนัการวิจยั การจดักจิกรรม
ทางวิชาการ บรกิารวิชาการ ทำานุบำารงุศลิปวัฒนธรรม
 3.สนับสนุนการจดักจิกรรมทีต่อบสนองโครงการ
พระราชดำารแิละนโยบายของมหาวิทยาลัย
 4. พัฒนากรบคุลากรอย่างทัว่ถงึและเปน็ธรรม
 5. สนับสนุนการจดักจิกรรมนักศกึษาโดยบรูณาการ
ศาสตรศ์ลิปกรรมทกุแขนงเพ่ือสรา้งความสามคัคี
 6. สรา้งเครอืขา่ยทางวิชาการกบัมหาวิทยาลัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดำาเนินกจิกรรมอย่าง
เปน็รปูธรรมและต่อเน่ือง
 7. บรหิารจดัการโดยการยึดหลักธรรมภบิาล

       หลักสูตรทีเ่ปิดสอน
       ระดับปรญิญาตร ี/ 
       นักศึกษาภาคปกติ  
       หลักสูตรศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต 
       (ศป.บ.)
       • สาขาวิชาดนตรไีทย
       • สาขาวิชาดรุยิางคศลิปต์ะวันตก
       • สาขาวิชานาฏศลิปแ์ละการแสดง
       • สาขาวิชาศลิปกรรม
       • สาขาวิชาการออกแบบ
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          คณะเทคโนโลยอีตุส�หกรรม มหาวิทยาลัย
          ราชภฏัสงขลา เดมิเปน็หมวดวิชาหตัถศกึษาและอตุสาห-
          กรรมศลิป ์ทำาการเปดิสอนวิชาเลือกระดบั ป.กศ. และ 
          ป.กศ.สูง  ในป ี พ.ศ. 2519  ไดร้บัการจดัตั้งเปน็ภาควิชา 
          สังกดัคณะวิชาวิทยาศาสตร ์เปดิสอนสาขาการศกึษาระดบั  
              อนุปรญิญา วิชาเอกหตัถศกึษาและอตุสาหกรรมศลิป ์
จนกระทัง่ป ีพ.ศ. 2531  ไดเ้ปดิสอนระดบัปรญิญาตร ี หลักสูตร 4  ป ี วิชาเอกหตัถศกึษาและอตุสาหกรรมศลิป ์
            ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (2535-2539)  กรมการฝึกหัดครไูด้เล็งเห็นความจำาเป็นในการ
ผลติบคุลากรดา้นเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ใหเ้พียงพอกบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมในประเทศ จงึไดบ้รรจุ
แผนการจดัตั้งคณะวิชาอตุสาหกรรมศกึษาขึน้ในวิทยาลัยคร ู7 แหง่  ดงัน้ี
            1.  วิทยาลัยครเูพชรบรุ ี  2.  วิทยาลัยครฉูะเชงิเทรา
            3.  วิทยาลัยครเูชยีงราย  4.  วิทยาลัยครกูำาแพงเพชร
            5.  วิทยาลัยครสูุรนิทร ์            6.  วิทยาลัยครเูลย
            7.  วิทยาลัยครสูงขลา
            ต่อมาได้มวีิทยาลัยครไูด้ขอเขา้รว่มโครงการอกี  2  แห่ง  คือ
            1.  วิทยาลัยครเูพชรบรุพิีทยาลงกรณ์            2.  วิทยาลัยครพูระนคร
รวมเปน็ 9 แหง่ และไดม้กีารตกลงเปลี่ยนชือ่มาเปน็คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เมือ่วันที ่24  มกราคม 2538 
ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิสถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครทูกุแหง่จงึไดเ้ปลี่ยนมาเปน็สถาบนั
วิทยาลัยครสูงขลาจงึเปลี่ยนมาเปน็สถาบนัราชภฏัสงขลา ตั้งแต่บดัน้ันเปน็ต้นมา สถาบนัราชภฏัสงขลาไดม้ี
ความเจรญิกา้วหน้ามาเปน็ลำาดบัจนสามารถเปดิสอนถงึระดบับณัฑติศกึษาไดใ้นป ีพ.ศ. 2544 และเมือ่วันที ่
15 มถินุายนพ.ศ. 2547 กไ็ดร้บัการยกฐานะเปน็ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ในทีสุ่ด 
 พ.ศ. 2540 ภาควิชาอตุสาหกรรมศลิป ์ไดแ้ยกจากคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยจดัตั้ง
เปน็ "โครงการจดัตั้งคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม" 
 วันที่ 12 ตุล�คม 2542 ไดม้ปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิารแบง่ส่วนราชการจดัตั้ง
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมขึน้ในสถาบนัราชภฏัสงขลา  มผีลบงัคบัใชต้ั้งแต่วันที ่ 13  ตุลาคม  2542 
           ปีก�รศึกษ� 2542  คณะได้มีการเปิดสอน 2  โปรแกรมวิชา  คือ  โปรแกรมวิชาไฟฟ้า 
และโปรแกรมวิชาโลหะซึง่เปน็ระดบัอนุปรญิญา
           ปีก�รศึกษ� 2545 คณะได้มีการเปิดสอนเพ่ิมขึน้อกี 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีไฟฟา้อตุสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรมเปน็หลักสูตร 2 ปตี่อเน่ือง
ระดบัปรญิญาตรี
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 ปีก�รศึกษ� 2552  คณะไดม้กีาร
ปรบัปรงุหลักสูตร ระดบัปรญิญาตร ีจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (2 ป ี
ต่อเน่ือง) ปรบัปรงุเปน็หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขา
วิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2553) 
 ปีก�รศึกษ� 2553 ไดม้กีารเปดิหลักสูตรใหม ่ คอื  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ    ปกีารศกึษา 2554 เปดิหลักสูตร ระดบัปรญิญาตร ี จำานวน  2  หลักสูตร 
 1. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  4 สาขาวิชาเอก
         1.1 วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟา้อตุสาหกรรม
         1.2 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอ์ตุสาหกรรม
        1.3 วิชาเอกเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม
       1.4 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553
            ปกี�รศึกษ� 2555 คณะฯ ไดม้กีารเปดิหลกัสตูรใหมแ่ละเปดิรบันักศกึษาอกี 1 หลกัสตูร 
คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555และมีการปรบั
โครงสรา้งการบรหิารงานระดบัโปรแกรมวิชาจากเดมิ 4 โปรแกรมวิชา เปน็ 2 โปรแกรมวิชา คอื
         1. โปรแกรมวิชาอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี
          2. โปรแกรมวิชาวิศวกรรมและการจดัการ
 ปกี�รศึกษ� 2556 คณะไดม้กีารเปลี่ยนชือ่โปรแกรมวิชา จากเดมิโปรแกรมวิชาวิศวกรรม
และการจดัการ เปลี่ยนเปน็โปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 ปกี�รศึกษ� 2557 คณะฯ ไดม้กีารเปดิหลักสูตรใหมแ่ละเปดิรบันักศกึษาอกี 1 หลักสูตร 
คอื หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557
 ปีก�รศึกษ� 2558 คณะฯ ไดม้กีารปรบัปรงุหลักสูตร จำานวน 2 หลักสูตร คอื หลักสูตร
เทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ต่อเน่ือง) หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558 และ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและระบบการผลิต หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558
 ปกี�รศึกษ� 2559 คณะฯ ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูร หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิศวกรรมโลจสิติกส์ 
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            ปรชัญ�
            สรา้งปญัญา  พัฒนาเทคโนโลยี  สรา้งคนด ี 
            พัฒนาสังคม

            วิสัยทัศน์
            คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเปน็คณะชัน้นำาดา้นเทคโนโลยี  
            อตุสาหกรรมและวิศวกรรมเพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่ภาคใต้
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• สาขาเทคโนโลยีไฟฟา้อตุสาหกรรม
(2ป ีต่อเน่ือง)
• สาขาเทคโนโลยีการจดัการ
อตุสาหกรรม (2 ป ีต่อเน่ือง)
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          วิทย�ลัยนวัตกรรมและก�รจัดก�ร มหาวิทยาลัย  
          ราชภฏัสงขลา ไดร้บัอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลัย เมือ่วันที ่
          24 มกราคม พ.ศ. 2552 เดมิใชช้ือ่ว่า โครงการจดัตั้ง
          มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วิทยาเขตสตูล เพ่ือรองรบั
          การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์
          จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยใหม้กีารประสานงบประมาณ
การดำาเนินงานจากทกุภาคส่วนทัง้ในระดบัชาติ และระดบัจงัหวัดซึง่มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ไดด้ำาเนินการ
ขอใชพ้ื้นทีต่ามหนังสอืสำาคญัสำาหรบัทีห่ลวงฉบบัที ่4036/2515 (ทุง่ใหญส่าธารณประโยชน์) ได ้เน้ือทีท่ัง้หมด 
346 ไร ่93 ตารางวา ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธปีฏบิตัิเกีย่วกบัการถอนสภาพการขึน้ทะเบยีน 
และการจดัหาผลประโยชน์ในทีด่นิของรฐั ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2551 ณ พ้ืนทีส่าธารณประโยชน์ 
ทุง่ใหญส่ารภ ีตำาบลละงู อำาเภอละงู จงัหวัดสตูล ในการกอ่สรา้งและพัฒนาโครงการจดัตั้งมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา วิทยาเขตสตูล ใหแ้ล้วเสรจ็ตามจดุมุง่หมาย
 ต่อมาเมือ่วันที ่26 ธนัวาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิใหโ้ครงการจดัตั้งมหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา วิทยาเขตสตูล ดำาเนินงานเทยีบเทา่หน่วยงานระดบัคณะโดยมชีือ่ว่า วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ดว้ยเจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ และพันธกจิทีใ่หไ้ว้กบัประชาชนในทอ้งถิน่ กล่าวคอื 
รว่มสรา้งประเทศไทยใหน่้าอยู่ พัฒนาวิชาการเพ่ือรบัใชส้ังคม สรา้งกระบวนการทาใหเ้กดิการยอมรบัในวงการ
วิชาการทัง้ในและต่างประเทศ ส่งเสรมิใหนั้กศกึษาใหม้อีดุมการณ์ มคีวามเปน็พลเมอืงทีม่สี่วนรว่ม และมบีทบาท
ในการพัฒนาชมุชนทอ้งถิน่ เพ่ือรองรบัการพัฒนาใหส้อดคล้องตามประเดน็ยทุธศาสตรจ์งัหวดัชายแดนภาคใต้ 
เปน็มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทอ้งถิน่ และขยายโอกาสทางการศกึษา โดยมวีิสัยทศัน์เพ่ือมุง่พัฒนา
นวัตกรรม องคก์รนาการจดัการ มพัีนธกจิ เพ่ือผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพมคีวามสามารถสรา้งสรรคน์วัตกรรม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของทอ้งถิน่และสังคม วจิยั บรกิารวิชาการ สรา้งนวตักรรม ถา่ยทอดเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอนัดามนัและภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การส่งเสรมิสังคมพหวุัฒนธรรม

สำ�นักง�นวิทย�ลัยนวัตกรรมและก�รจัดก�ร
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำาบลละงู อำาเภอละงู จงัหวัดสตูล 91110
ติดต่อสำานักงาน : โทรศพัท ์: 074-260200 ต่อ 8100
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สำ�นักง�นวิทย�ลัยนวัตกรรมและก�รจัดก�ร
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ปรชัญ�
สรา้งสรรคน์วัตกรรมทางภมูปิญัญาเพ่ือประโยชน์
แกท่อ้งถิน่

วิสัยทัศน์
สถาบนัการศกึษาชัน้นำาของประเทศดา้นนวัตกรรมและ
การจดัการ บนฐานสังคมพหวุัฒนธรรม เพ่ือยกระดบั
วิชาการทางการศกึษา และพัฒนาทอ้งถิน่สู่สากล

พันธกิจ
 1. ผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพสามารถสรา้งสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของทอ้งถิน่และ
สังคม
 2. สรา้งผลงานวิจยัและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการผลิตบณัฑติและการพัฒนาทอ้งถิน่
 3. ใหบ้รกิารวิชาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็บนฐาน 
ของการมสี่วนรว่ม
 4. ส่งเสรมิ เผยแพร ่อนุรกัษ์ สืบสาน และสรา้งสรรค ์ศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิน่และของชาติ และ
สืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำาริ
 5. ส่งเสรมิสังคมพหวุัฒนธรรมและสรา้งสันติสุขในพ้ืนทีภ่าคใต้ตอนล่าง
 6. ส่งเสรมิ สนับสนุน เพ่ือพัฒนาพ้ืนทีอ่ทุยานธรณีโลกจงัหวัดสตูล
 7. พัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพ่ือเขา้สู่สากล
 8. พัฒนาระบบบรหิารจดัการและสรา้งภาพลักษณ์องคก์ร

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือจดัการศกึษาอย่างมคีณุภาพ ผลติบณัฑติทีต่อบสนองตามความต้องการของทอ้งถิน่
และตลาดแรงงาน
 2. ดำาเนินการจดัการศกึษาทีห่ลากหลาย ทัง้ระบบปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา 
เน้นผูเ้รยีนใหส้รา้งสรรคน์วตักรรม
 3. มุง่เน้นพัฒนาการวิจยัและนวัตกรรม เพ่ือสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนและสงัคม โดยใชฐ้าน 
องคค์วามรูช้มุชนและการวจิยัเพ่ือชมุชน เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
 4. สนับสนุนและสง่เสรมิการทำานุบำารงุศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมพหวัุฒนธรรม และวถิชีวีติในบรบิท
ของชมุชน ทอ้งถิน่ และอตัลกัษณ์ของพ้ืนทีจ่งัหวดัสตูล และจงัหวดัชายแดนใต้ 
 5. เพ่ือสง่เสรมิการบรกิารวชิาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมแกช่มุชนและสงัคม โดยรว่มมอื
กบัผูป้ระกอบการ กลุม่อตุสาหกรรม และหน่วยงานในพ้ืนที่
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          ประเด็นยุทธศ�สตร์
          ยทุธศาสตรท์ี ่1 ผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพเปน็ทีต้่องการ
          ของตลาดแรงงานและสังคม
          เป้�ประสงค์
          1.1 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่มีความโดดเด่น หลากหลาย 
          มรีะบบการเรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิทกัษะ/หลักสูตร
          ทีเ่น้นนวัตกรรมและทกัษะดา้นภาษาองักฤษ
          1.2 บณัฑติมคีณุลักษณะตามอตัลักษณ์มหาวิทยาลัย และ
          มทีกัษะทีพึ่งประสงคต์่อการพัฒนาทอ้งถิน่และประเทศ
          1.3 อาจารย์และบคุลากรไดร้บัการยกระดบัขดีความสามารถ
          ในการแขง่ขนั
 ยทุธศาสตรท์ี ่2 เสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทนุสังคมภายใต้สังคมพหวุัฒนธรรมเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน เพ่ือสนองพระบรมราโชบายรชักาลที ่10
 เป้�ประสงค์
 2.1 สรา้งสังคมแหง่การเรยีนรูบ้นฐานองคค์วามรูจ้ากงานวิจยัและนวัตกรรม
 2.2 ชมุชนมคีวามเขม้แขง็และเกดิชมุชนต้นแบบทีส่อดคล้องกบัชมุชนพหวุัฒนธรรมทีส่นองต่อพระบรม
ราชโชบาย ร.10
 2.3 วิทยาลัยฯ มสี่วนรว่มในการพัฒนาศกัยภาพเชงิพ้ืนที ่จงัหวัดภาคใต้ตอนล่าง ดว้ยการบรูณาการ
งานวิจยัและบรกิารวิชาการ
 2.4 วิทยาลัยฯ สรา้งความโดดเดน่ในดา้นศลิปวัฒนธรรมทีส่อดคล้องกบัสังคมพหวุัฒนธรรม
            ยทุธศาสตรท์ี ่3  สรา้งความโดดเดน่ดา้นภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน
และพัฒนาสู่ความเปน็สากล
 เป้�ประสงค์
 3.1 บคุลากรและนักศกึษาของวิทยาลัยสามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ 
 3.2 หลักสูตร การเรยีนการสอน บคุลากร และนักศกึษาไดร้บัการพัฒนาสู่ความสากล
 3.3 วิทยาลัยฯ มคีวามรว่มมอืกบัองคก์รต่างประเทศ
 ยทุธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาระบบบรหิารจดัการ 
 เป้�ประสงค์
 4.1 วิทยาลัยมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมมีาตรฐานดว้ยหลักธรรมาภบิาลและการมสี่วนรว่ม
 4.2 วิทยาลัยมสีภาพแวดล้อมทีด่เีอือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอนและใหบ้รกิารดว้ยนโยบาย Green 
and Clean University
 4.3 วิทยาลัยมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั
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หลักสูตรทีเ่ปิดสอน
ระดับปรญิญาตรี
หลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการท่องเทีย่ว (Bachelor of Arts 
Program in Tourism)
 จดัการเรยีนการสอน แบบชัน้เรยีน และเรยีนรว่มกบัสถานประกอบการ โดยเฉพาะกจิกรรมฝึกปฏบิตัิ
มุง่เน้นการจดัการเรยีนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีนทีห่ลากหลายภายใต้การพัฒนา
ทีส่รา้งใหผู้เ้รยีนใชศ้กัยภาพภายในตวัตนบนฐานความสุขและการคน้พบขดีความสามารถภายในเพ่ือนำาไปสู่
ความเปน็เลิศ
จุดเด่นของหลักสูตร
 1. มกีารฝึกภาคปฏบิตัิ ทกุวิชา
  2. มกีารฝึกปฏบิตัิในสถานประกอบการ 2 ครัง้ ฝึกงานกอ่นจบ ไมน้่อยกว่า 3 เดอืน
  3. มกีารจดัการรปูแบบการฝึกงาน 2 ทางเลือก คอื การฝึกงานปกติ กบั การฝึกงานในรปูแบบสหกจิฯ
  4. มกีลไกการเรยีนการสอนทีช่ว่ยนักศกึษาสามารถคน้หาความเหมาะสมในการเลือกอาชพีเมือ่
สำาเรจ็การศกึษา
  5. มีกลไกการเรยีนการสอนที่ชว่ยสรา้งความสมดุลใน มิติ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการจดัการ
 6. มโีครงการความรว่มมอืกบัต่างประเทศ ในเครอืขา่ยอทุยานธรณีโลกทัว่โลก เพ่ือเสรมิทกัษะทาง
ดา้นภาษาและการประสบการณ์การนำาเทีย่ว
 7. มคีวามรว่มมอืระหว่างเครอืขา่ยภาคธรุกจิโรงแรมและการทอ่งเทีย่วนพ้ืนทีภ่ายในประเทศ
และต่างประเทศ
  8. มอีาจารย์ทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศและในประเทศ มผีลงานทางวิชาการ งานวิจยั และ
เครอืขา่ยการทอ่งเทีย่ว
 9.  มหีอพักใหบ้รกิารแกนั่กศกึษาและมศีนูย์ฝึกประสบการณ์งานโรงแรมทีไ่ดม้าตรฐาน
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          หลักสูตรทีเ่ปิดสอน
          ระดับปรญิญาตรี
          หลักสูตรบรหิ�รธรุกิจบัณฑิต
          • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bachelor of 
          Business Administration Program in 
          Innovative Management)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรยีนสอนด้านการบรหิารจัดการ การบัญช ีการตลาด การทำาธรุกิจออนไลน์ และ
สรา้งผู้ประกอบการที่มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ในการสรา้งธรุกิจใหม่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในโลก
ยุคดจิทิลัโดยมุง่เน้นการศกึษาเพ่ือส่งเสรมิใหบ้ณัฑติมคีวามรูท้ัง้ทางทฤษฏภีาคปฏบิตัิและประสบการณ์จาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีในดา้นนวัตกรรมการจดัการไปประยุกต์ใชเ้พ่ือการประกอบอาชพีและสามารถ
เปน็ผู้ประกอบการรุน่ใหม ่(Entrepreneurs) ทีม่คีวามสามารถในการพัฒนานวัตกรรมไดเ้ปน็อย่างดี
จุดเด่นของหลักสูตร
 1. เน้นการฝึกภาคปฏบิตัิ มากกว่าการเรยีนทฤษฏเีพ่ือใหผู้้เรยีนสามารถนำาความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิ
 2. เน้นสรา้งรายไดร้ะหว่างเรยีนจากการฝึกปฏบิตัิจรงิ
  3. ผู้เรยีนจะไดฝึ้กปฏบิตัิงานจรงิในรปูแบบของการฝึกงาน/รปูแบบสหกจิศกึษา
  4. สรา้งนวัตกรตัวน้อย เพ่ือไปเปน็ผู้ประกอบการมอือาชพี
 5. เน้นผลิตบณัฑติทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม มเีจตคติทีด่ ีและมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม
  6. เน้นผลิตบณัฑติทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์มคีวามใฝ่รู ้มวีิจารณญาณในการตัดสินใจแกป้ญัหาและ
ปรบัตัวใหท้นัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที ่21 ได้
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          สำ�นักส่งเสรมิวิช�ก�รและง�นทะเบยีน
          เปน็หน่วยงานสนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการ
          จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 
          และใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารทางดา้นวิชาการ โดย
          ประสานงานกบัคณะหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง อยู่ภายใต้
          การกำากบัดแูลของรองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการและประกนั
คณุภาพการศกึษา เน้นการบรหิารงานโดยยึดหลักการส่งเสรมิวิชาการใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานคณุวุฒิระดบั
อดุมศกึษา มกีารใหบ้รกิารทีป่ระทบัใจ และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมยัเพ่ือการบรกิารทีม่ปีระสิทธภิาพ
 ภายใต้การบรหิารงานทีส่อดคล้องกบัการบรหิารงานการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเปน็มาและสภาพปจัจบุนั
 สำ�นักส่งเสรมิวิช�ก�รและง�นทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาไดก้อ่ตั้งขึน้เมือ่ 
พ.ศ. 2523 ตามโครงสรา้งของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครโูดยมีชือ่ว่าฝ่ายทะเบียนและวัดผล ขึน้ตรงกับ
รองอธกิารบดฝี่ายวิชาการ ต่อมามภีารกจิเพ่ิมขึน้จงึไดจ้ดัตั้งเปน็สำานักส่งเสรมิวิชาการ ตามพระราชบญัญตัิ
วิทยาลัยคร ู(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ตามมาตรา 7 โดยมีอาจารย์กลิ่น รสิตานนท์ เป็นผู้อำานวยการคนแรก 
ต่อมาเมือ่มพีระราชบญัญตัิสถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2538  และประกาศสำานักงานสภาสถาบนัราชภฏั เรือ่ง 
หลักเกณฑก์ารแบง่ส่วนราชการสถาบนัราชภฏั ประกาศ ณ วันที ่25 ตุลาคม พ.ศ.2538 สถาบนัราชภฏัสงขลา
จงึไดแ้บง่ส่วนราชการเปน็สำานักส่งเสรมิวิชาการ และในปกีารศกึษา 2542 ผศ.อรณีุ  กาญจนสุวรรณ 
ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักส่งเสรมิวิชาการ ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในสำานักส่งเสรมิวิชาการ
ออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายประมวลผล  ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรยีน 
และฝ่ายระบบขอ้มูล และในปีการศึกษา 2546 ผศ.ออ้ยทิพย์  พลศร ีดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบยีน
 ต่อมาในป ีพ.ศ. 2548 ไดย้กระดบัฐานะจากสถาบนัราชภฏัสงขลาเปน็มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
จงึมกีารแบง่ส่วนราชการใหมเ่ปน็สำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน ตามกฎกระทรวงจดัตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2548 ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2548  ซึง่ปรากฏ
ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที ่20 ก วันที ่8 มนีาคม 2548 และมกีารแบง่ส่วนราชการเปน็ไปตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การแบง่ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา พ.ศ.2549 โดยใหแ้บง่ส่วน
ราชการเปน็สำานักงานผูอ้ำานวยการ ประกาศ ณ วนัที ่23 มถินุายน พ.ศ.2549 ปรากฏในราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหาคม 2549 ซึง่มี ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร เป็นผู้อำานวยการสำานัก
ส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน และมกีารขยายการทำางานเพ่ิมขึน้ คอื งานประชาสัมพันธส์ำานักฯ และ
งานรบัติดต่อและบรกิารนักศกึษา
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ต่อมาในปกีารศกึษา 2551 มคีำาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา แต่งตั้ง ผศ.ขวัญกมล  ขนุพิทกัษ 
เปน็ผู้อำานวยการสำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 
และไดม้กีารปรบัโครงสรา้งการบรหิารงานอย่างชดัเจน 
ตามความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยมกีาร
ดำาเนินงานตามกลุ่มงาน  มกีารประสานการทำางาน
อย่างเปน็ระบบ  มกีารจดัประชมุสัมมนาเพ่ือสรา้งความเขา้ใจในการทำางานรว่มกนั เพ่ือใหม้กีารกระจาย
การทำางาน มกีารสรา้งสรรคก์ารทำางานใหม ่ๆ โดยแบง่กลุ่มงานออกเปน็ 4 กลุ่มงาน คอื งานธรุการ 
งานรบัเขา้นักศกึษา งานบรกิารการศกึษา และงานสง่เสรมิวิชาการ จนครบวาระ เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2559
 ในปกีารศกึษา 2559 มคีำาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา แต่งตั้ง ดร.ฐปนพัฒน์ ปรชัญาเมธธีรรม
ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และ
ไดป้รบัโครงสรา้งการบรหิารงานอย่างชดัเจน ตามความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที ่4/2560 
เมือ่วันที ่1 กรกฎาคม 2560 และใหแ้บง่ส่วนราชการเปน็ 3 งาน คอื 
 1. งานบรหิารงานทัว่ไปและส่งเสรมิวิชาการ 
 2. งานหลักสูตรและงานทะเบยีน 
 3. งานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ 
 และสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ในคราวประชมุครัง้ที ่4/2561 เมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2561 มมีติ
เหน็ชอบใหอ้อกขอ้บงัคบั หมวด 1 ระบบการบรหิารงานใหง้านบณัฑติศกึษา เปน็ส่วนงานในสำานักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบยีน จนถงึปจัจบุนั
 ในวันที ่8 ตุลาคม 2562  ดร.ฐปนพัฒน์  ปรชัญาเมธธีรรม ไดล้าออกจากตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน สภามหาวิทยาลัย    ราชภฏัสงขลา ในคราวประชมุ ครัง้ที ่8/2562 
วันที ่14 ธนัวาคม 2562 จงึมมีติเหน็ชอบเลือกและแต่งตั้ง นายวันฉัตร  จารวุรรณโน ใหด้ำารงตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  ซึง่ปจัจบุนัสำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 
มนีโยบายการบรหิารงาน ดงัน้ี
 1. พัฒนาและบรหิารงานทียึ่ดหลักประสิทธภิาพและประสิทธผิลดว้ยธรรมาภบิาล 
 2. มกีารขบัเคลื่อนการดำาเนินงานส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 3. การเปดิรบัแนวคดิใหม ่การมสี่วนรว่มและการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีทีท่นัสมยั
 4. เพ่ือใหก้ารดำาเนินงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาสามารถยืนหยัดอย่างมัน่คง
 5. การรบัมอืกระแสการเปลี่ยนแปลงทีร่วดเรว็ของการอดุมศกึษาไทย
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          ปรชัญ�
          ส่งเสรมิวิชาการ สู่มาตรฐานการศกึษาด้วยเทคโนโลยีที่
          ทนัสมยัและใส่ใจบรกิาร

          วิสัยทัศน์
          "สำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนเปน็หน่วยงาน
          สง่เสรมิดา้นวชิาการตามมาตรฐานการศกึษาและพัฒนา
          ระบบบรกิารบนฐานเทคโนโลยี ภายใต้การบรหิารงาน
          ตามหลักธรรมาภบิาล"

          

พันธกิจ
 1. บรหิารจดัการดา้นหลักสูตรและงานทะเบยีนใหม้ปีระสิทธภิาพ
 2. ส่งเสรมิใหอ้าจารย์ไดร้บัการพัฒนาทางดา้นวิชาการ
 3. พัฒนาและส่งเสรมิระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาใหม้คีณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
 4. สนับสนุนและส่งเสรมิการจดัการสหกจิศกึษาบรูณาการกบัการทำางานบนพ้ืนฐานสมรรถนะ
 นักศกึษาทีพึ่งประสงค ์
 5. บรหิารจดัการสำานักงานใหเ้ปน็ไปตามโครงการสำานักงานสีเขยีว (Green Office) 

ค่�นิยม R E G I S
R = Reliability (ความน่าเชือ่ถือ)
E = Educational management (การจัดการศึกษา)
G = Good governance (ธรรมาภิบาล)
I = Information (สารสนเทศ)
S = Service Mind (จิตบรกิาร)

ประเด็นยุทธศ�สตร์
 1. ส่งเสรมิการใหบ้รกิารดา้นงานทะเบยีนและการรบัเขา้นักศกึษาใหม่
 2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม้คีวามทนัสมยัและเปน็ไปตามมาตรฐานหลักสูตร
 3. พัฒนาคณุภาพองคก์รใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของมหาวิทยาลัย
 4. พัฒนาการจดัสหกจิศกึษาบรูณาการกบัการทำางานใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
 5. ส่งเสรมิการดำาเนินงานโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
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สำ�นักส่งเสรมิวิช�ก�รและง�นทะเบยีน 
แบง่โครงสรา้งการบรหิารงาน ออกเปน็ 4 งาน และ 
1 ศนูย์ ดงัน้ี
1. งานบรหิารทัว่ไปและส่งเสรมิวิชาการ ประกอบดว้ย
 1.1 หน่วยธรุการและสารบรรณ
 1.2 หน่วยประชมุและเลขานุการ
 1.3 หน่วยแผนงาน งบประมาณการเงิน
 1.4 หน่วยพัสดุ
 1.5 หน่วยพัฒนาอาจารย์และส่งเสรมิวิชาการ
 1.6 หน่วยประกนัคณุภาพการศกึษา/
 หน่วยการจดัการความรู ้(KM)
 1.7 หน่วยบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน (สำานัก) 
2. งานหลักสูตรและทะเบยีนนักศกึษา ประกอบดว้ย 
 2.1 หน่วยหลักสูตรและมาตรฐานการศกึษา
 2.2 หน่วยทะเบยีนนักศกึษา
 2.3 หน่วยการจดัการเรยีนการสอน
 2.4 หน่วยประมวลผล
 2.5 หน่วยระบบฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศ
 2.6 หน่วยรบัติดต่อบรกิาร
 2.7 หน่วยศกึษาทัว่ไป (GE)
 2.8 หน่วยรบัเขา้นักศกึษา
3. งานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ (มหาวิทยาลัย) ประกอบดว้ย
 3.1 หน่วยประกนัคณุภาพการศกึษา
 3.2 หน่วยบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน
 3.3 หน่วยการจดัการความรู ้(KM)
 3.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัยในตำาแหน่งอธกิารบด ีคณบดแีละ
 ผู้อำานวยการ  
4. งานบณัฑติศกึษา ประกอบดว้ย
 4.1 หน่วยหลักสูตรและมาตรฐานการศกึษา
 4.2 หน่วยทะเบยีนนักศกึษา
 4.3 หน่วยการจดัการเรยีนการสอน
 4.4 หน่วยประมวลผล
5. ศนูย์สหกจิศกึษา
 5.1 หน่วยจดัการศกึษาสหกจิศกึษา
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 กองพัฒน�นักศึกษ� สังกดัสำานักงานอธกิารบด ีมสีำานักงานตั้งอยู่ทีอ่าคารกองพัฒนานักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา กองพัฒนานักศกึษา มหีน้าทีส่่งเสรมิดแูลรบัผิดชอบงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การทำากจิกรรมของนักศกึษา การใหบ้รกิารและสวัสดกิารของมหาวิทยาลัยแกนั่กศกึษา เปน็การส่งเสรมิ
เติมเต็ม และสนับสนุนใหง้านวิชาการดำาเนินไปจนบรรลุวัตถปุระสงค ์เพ่ือชว่ยเหลือและพัฒนานักศกึษาใหเ้ปน็
บณัฑติทีม่คีณุภาพ
 กองพัฒนานักศกึษาจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเพ่ือพัฒนานักศกึษาใหเ้ปน็ไปตาม คณุลกัษณะบณัฑติ
ที่พึงประสงค์ และอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยอำานาจตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560  หมวด 10 ขอ้ 35.5  นักศึกษาต้องผ่านการเตรยีม
ความพรอ้มและการทำากจิกรรมครบถว้นตามทีม่หาวิทยาลัยกำาหนด

ก�รบรกิ�รและสวัสดิก�ร
กองพัฒนานักศกึษา ไดจ้ดัการบรกิารและสวัสดกิารแกนั่กศกึษาในมหาวิทยาลัยในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี
 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
 1.1 ประเภทผู้กู้ยืม
ผู้กูยื้มทีเ่ปน็นักศกึษาใหม ่รหสั 64 แบง่เปน็ 2 ประเภท ดงัน้ี
 1) ผู้กูร้ายใหม ่เปน็ผู้ทีไ่มเ่คยกูยื้มเงินกองทนุมากอ่น ใหล้งทะเบยีนขอรหสัผ่าน (Pre-register) ทาง 
www.studentloan.or.th 
 2) ผู้กูร้ายเกา่ (ย้ายสถานศกึษา) เปน็ผู้ทีเ่คยกูยื้มเงินกองทนุจากสถานศกึษาเดมิ และประสงคจ์ะกูยื้ม
เงินกองทนุในสถานศกึษาใหม่
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ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560  หมวด 10 ขอ้ 35.5  นักศึกษาต้องผ่านการเตรยีม
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ก�รบรกิ�รและสวัสดิก�ร
กองพัฒนานักศกึษา ไดจ้ดัการบรกิารและสวัสดกิารแกนั่กศกึษาในมหาวิทยาลัยในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี
 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
 1.1 ประเภทผู้กู้ยืม
ผู้กูยื้มทีเ่ปน็นักศกึษาใหม ่รหสั 64 แบง่เปน็ 2 ประเภท ดงัน้ี
 1) ผู้กูร้ายใหม ่เปน็ผู้ทีไ่มเ่คยกูยื้มเงินกองทนุมากอ่น ใหล้งทะเบยีนขอรหสัผ่าน (Pre-register) ทาง 
www.studentloan.or.th 
 2) ผู้กูร้ายเกา่ (ย้ายสถานศกึษา) เปน็ผู้ทีเ่คยกูยื้มเงินกองทนุจากสถานศกึษาเดมิ และประสงคจ์ะกูยื้ม
เงินกองทนุในสถานศกึษาใหม่

 1.2  คุณสมบัติของผู้กู้ยืม ดังน้ี
 1) เปน็ผู้มสีัญชาติไทย
 2) เปน็ผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์ ทีม่รีายไดค้รอบครวั
ไมเ่กนิ 360,000 บาทต่อปี
 3) เปน็ผู้มผีลการเรยีนดี
 4) เปน็ผู้ทีม่คีวามประพฤติด ีไมฝ่่าฝืนระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาขัน้รา้ยแรง หรอืไมเ่ปน็ผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสีย
 5) เปน็นักศกึษาภาคปกติ ทีม่คีณุสมบตัิครบถว้นตามระเบยีบหรอืประกาศการสอบคดัเลือกบคุคล
เขา้ศกึษาในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 6) ไมเ่คยเปน็ผู้สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาใด ๆ มากอ่น
 7) สามารถกูยื้มเงินไดต้ามระยะเวลาของหลักสูตรทีส่ถานศกึษากำาหนดเทา่น้ัน
 8) ไมเ่ปน็ผู้ทีท่ำางานประจำาในระหว่างศกึษา
 9) ไมเ่ปน็บคุคลล้มละลาย
 10) ไมเ่ปน็ หรอื เคยไดร้บัโทษจำาคกุ โดยคำาพิพากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ำาคกุ เว้นแต่เปน็โทษสำาหรบัความผิด
ทีไ่ดก้ระทำาโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ
 11) ตอ้งมอีายใุนขณะทีข่อกู ้โดยเมือ่นับรวมกบัระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ป ีและระยะเวลาผอ่นชำาระอกี 15 ปี
 รวมกนัแล้วต้องไมเ่กนิ 60 ปี
 12) ทำากจิกรรมจติอาสาครบจำานวน 18 ชัว่โมงต่อหน่ึงภาคการศกึษาตามทีก่องทนุเงินใหกู้ยื้มเพ่ือ
การศกึษากำาหนด
 1.3 ลักษณะของผู้กู้ยืม 
 กองทนุใหกู้ยื้มเพ่ือการศกึษาไดก้ำาหนดคณุสมบตัิของผู้กูยื้มแบง่เปน็ 4 ลักษณะ ดงัน้ี 
 ลักษณะที ่1  นักเรยีนหรอืนักศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์
 ลักษณะที ่2  นักเรยีนหรอืนักศกึษาทีศ่กึษาในสาขาวิชาทีเ่ปน็ความต้องการหลัก ซึง่มคีวามชดัเจน
ของการผลิต กำาลังคนและมคีวามจำาเปน็ต่อ  การพัฒนาประเทศ
 ลักษณะที ่3  นักเรยีนหรอืนักศกึษาทีศ่กึษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรอืทีก่องทนุมุง่ส่งเสรมิเปน็พิเศษ
 ลักษณะที ่4  นักเรยีนหรอืนักศกึษาทีเ่รยีนดเีพ่ือสรา้งความเปน็เลิศ โดยใหกู้ใ้นระดบัปรญิญาโท
 ในปกีารศกึษา 2564 กองทนุจะใหกู้ยื้มดว้ยระบบกองทนุเงินใหกู้ยื้มเพ่ือการศกึษาแบบดจิทิลั 
(Digital Student Loan Fund System : DSL)  นักศกึษาทีป่ระสงคจ์ะกูยื้มต้องดาวโหลดแอปพลิเคชนั กยศ. 
Connect หรอืชอ่งทางเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th หรอื QR code ดา้นล่าง  
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          1.4 วิธกีารขอกู้ยืมเงินผ่านระบบระบบกองทุนเงินให้
          กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล 
          (Digital Student Loan Fund System : DSL)

 1.5 หลักเกณฑ์การชำาระหน้ี
 1)  เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำาเรจ็การศึกษา หรอืเลิกการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี ถือว่าผู้กู้ยืมเป็นผู้ครบกำาหนด
ชำาระหน้ี ผู้กูยื้มเงินมหีน้าทีต้่องชำาระเงินกูยื้มคนืใหก้บักองทนุฯ
 2)  ผู้กูยื้มทีก่ำาลังศกึษาอยู่และไมไ่ดกู้ยื้มติดต่อกนัเปน็เวลา 2 ป ีและไมไ่ดแ้จง้สถานภาพการเปน็
นักเรยีนหรอืนักศกึษาใหธ้นาคารทราบ ถอืว่าเปน็ผู้ครบกำาหนดชำาระหน้ี
 3) กอ่นวนัที ่5 กรกฎาคมของปทีีค่รบกำาหนดชำาระหน้ี ผูกู้ยื้มทีค่รบกำาหนดชำาระหน้ีงวดแรก จะไดร้บั
หนังสือจากธนาคาร เพ่ือแจง้เงินต้นทัง้หมด จำานวนเงินทีต้่องชำาระงวดแรก คา่ธรรมเนียมการชำาระหน้ี 
รวมทัง้ตารางการชำาระหน้ีของแต่ละปี
 4) ผู้กูยื้มทีค่รบกำาหนดชำาระหน้ีจะต้องชำาระหน้ีงวดแรกภายในวันที ่5 กรกฏาคม ของปทีีค่รบกำาหนด
ชำาระหน้ี
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 5) ผู้กูยื้มจะต้องเสียดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อปขีอง
เงินต้นคงคา้งของปทีี ่1 เปน็ต้นไป โดยจะต้องชำาระหน้ี
ภายในวันที ่5 กรกฎาคมของทกุป ีและจะต้องชำาระหน้ี
ใหเ้สรจ็สิ้นภายในระยะเวลา 15 ป ีนับจากวันครบกำาหนด
ชำาระหน้ีงวดแรก
 6) ในกรณีทีผู่้กูยื้มเงินไมส่ามารถชำาระหน้ีเงินกูค้นืไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ำาหนด คอื ภายในวันที ่
5 กรกฎาคม ของทกุป ีถอืว่าผู้กูผ้ิดนัดชำาระหน้ี ซึง่ผู้กูยื้มจะต้องเสียเบีย้ปรบัในอตัรารอ้ยละ 12 ต่อป ีของ
เงินต้นทีค่า้งชำาระในงวดน้ัน กรณีคา้งชำาระไมเ่กนิ 12 เดอืน และจะต้องเสียเบีย้ปรบัในอตัรารอ้ยละ 18 ต่อป ี
ของเงินต้นงวดทีค่า้งชำาระทัง้หมด กรณีคา้งชำาระเกนิ 12 เดอืน

 
 2. ประกันอบุัติเหตุ
 มหาวิทยาลัยกำาหนดใหนั้กศกึษาใหมท่กุคนทำาประกนัอบุตัิเหตุตลอดหลักสูตร เพ่ือใหนั้กศกึษาไดร้บั
การคุม้ครองการเกดิอบุตัิเหตุ
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          3. แนะแนวการศึกษาและอาชพี
          หน่วยแนะแนวการศกึษาและอาชพี เปน็หน่วยงานทีจ่ดั
          บรกิารเพ่ือชว่ยใหนั้กศกึษาไดเ้ขา้ใจตนเองและสิ่งแวดล้อม 
          และชว่ยสรา้งเสรมิใหนั้กศกึษามคีณุภาพเหมาะสมตาม
          ความแตกต่างระหว่างบคุคล คน้พบและพัฒนาศกัยภาพ
ของตน มทีกัษะการดำาเนินชวีิต มวีุฒิภาวะทางอารมณ์ ศลีธรรม จรยิธรรม รูจ้กัการเรยีนรูใ้นเชงิพหปุญัญา
รูจ้กัคดิ ตัดสินใจ แกป้ญัหาในชว่งวิกฤติ วางแผนการศกึษาต่อ ประกอบอาชพี และสามารถปรบัตัวไดอ้ย่าง
มคีวามสุขในชวีิตได
 ลักษณะการบรกิาร
 1. อบรม สัมมนา โครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นทำางานและการพัฒนาบคุลิกภาพ
 2. ใหก้ารปรกึษาในเรือ่งต่าง ๆ เชน่ ปญัหาดา้นการเรยีน ปญัหาดา้นอาชพี ปญัหาดา้นส่วนตัวและ
สังคม เปน็ต้น
 3. บรกิารแบบทดสอบทางดา้นจติวทิยาผา่นทาง Web-site และผ่านทางแบบทดสอบ (PencilTest) 
และแปลความหมายเพ่ือนำาไปสู่กระบวนการการใหก้ารปรกึษาต่อไป
 4. บรกิารขอ้มลูตำาแหน่งงานว่างทัง้งานประจำา และงานระหว่างเรยีน
 5. บรกิารเกีย่วกบัระบบอาจารย์ทีป่รกึษา ระบบการดแูลของอาจารย์ทีป่รกึษา
 6. บรกิารจดัสรรทนุการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน ใหก้บันักศกึษาทีป่ระสงคข์อรบัทนุการศกึษา
 7. มอีาจารย์ทีป่รกึษาประจำากลุ่มเรยีนทกุหลักสูตร และกำาหนดใหว้ันพฤหสับด ีคาบที ่5-6 เปน็ชัว่โมง
Home room เพ่ือใหนั้กศกึษาพบอาจารย์ทีป่รกึษา ตลอดจนมชีอ่งทางทีอ่าจารย์ ทีป่รกึษาและนักศกึษา
กำาหนดไว้สำาหรบัการปรกึษาทัง้แบบกลุ่มและรายบคุคล
 8. มเีจา้หน้าทีร่บัผิดชอบดแูลงานแนะแนวการศกึษาและอาชพี ของกองพัฒนานักศกึษา พรอ้มทีจ่ะ
ใหแ้นวคดิ และคำาปรกึษาเพ่ือชว่ยเหลือนักศกึษา
 มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้วันพฤหัสบด ีเวลา 13.00 - 17.00 น. ทุกสัปดาห์เปน็คาบโฮมรมู เพ่ือให้
นักศึกษาได้เจอกับอาจารย์ทีป่รกึษา จะได้ปรกึษาปัญหาอาจารย์ทีป่รกึษาดูแล และรบัผิดชอบนักศึกษา
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย เพ่ือให้การชว่ยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาประสบความสำาเรจ็ในการศึกษา
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 4. ทุนการศึกษา
กองพัฒนานักศกึษามกีารจดับรกิารดา้นทนุการศกึษา 
ซึง่จะประกาศใหท้ราบผ่านชอ่งทางต่าง ๆ ซึง่นักศกึษา
ทีป่ระสงคจ์ะรบัทนุการศกึษาสามารถเขา้กรอกขอ้มลู
ในระบบทนุการศกึษา  ดงัน้ี

 5. ส่งเสรมิสุขภาพนักศึกษา
 หน่วยพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาไดด้ำาเนินการจดัตั้งเปน็ศนูย์สุขภาพชมุชน(พิเศษ) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา โดยความรว่มมอืกบัโรงพยาบาลสงขลา เพ่ือบรกิารแกผู่้เขา้รบับรกิารอย่างทัว่ถงึ
และมมีาตรฐาน
 5.1 การบรกิารของงานพยาบาล
  1) ตรวจรกัษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลา โดยใหบ้รกิารตรวจเดอืนละ 1 ครัง้
  2) ใหบ้รกิารโดยพยาบาลวชิาชพีจากโรงพยาบาลสงขลา จำานวน 2 คน และพยาบาลวชิาชพี
ประจำามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 1 คน
  3) การบรกิารดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น ไดแ้ก่
  3.1) การใหบ้รกิารปฐมพยาบาลและรกัษาตามอาการเบือ้งต้น
  3.2) คลินิกโรคเรือ้รงั (ความดนัโลหติสูง เบาหวาน และอืน่ ๆ)
  3.3) ทำาแผลและฉีดยา
  3.4) ส่งต่อไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงขลา
  3.5) ใหบ้รกิารชัง่นำ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดชพีจร ความดนัโลหติ และระดบันำ้าตาลในเลือด
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         4) บรกิารใหค้ำาปรกึษาเรือ่งสุขภาพ เพศ และ Save Sex 
         (บรกิารถงุยางอนามยั)
         5) บรกิารยืม-คนืกระเปา๋ปฐมพยาบาล
         6) คลินิกเลิกบหุรี่
         7) บรกิารขึน้ทะเบยีนบตัรประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
(บตัร 30 บาท) ของโรงพยาบาลสงขลาใหค้ำาปรกึษาดา้นการใชส้ิทธติ่าง ๆ 
 8) บรกิารทรายกำาจดัลูกนำ้า
 9) หน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที ่(ปฏบิตังิานโดยพยาบาลวชิาชพีประจำามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
และนักศกึษาแกนนำาสุขภาพ)
 5.2 ขัน้ตอนการให้บรกิาร
  5.1) นักศกึษาแสดงบตัรประชาชนเพ่ือตรวจสอบสิทธกิารรกัษาพยาบาล
  5.2) กรอกประวัติ
  5.3) ตรวจรกัษา/ปฐมพยาบาล/ทำาแผล/ฉีดยา
  5.4) รบัยา/รบัคำาแนะนำาการดแูลสุขภาพ
  - การใหบ้รกิารทัง้หมด ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ
  - ศนูย์สุขภาพชมุชน (พิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา เปดิบรกิารทกุวัน ยกเว้นวันหยุด
นักขตัฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
 6. นักศึกษาวิชาทหาร
 ระเบยีบกรมการรกัษาดนิแดน ว่าดว้ยการฝึกวิชาทหาร (นศท.) และการขอผ่อนผันการตรวจเลือก
ทหาร ตามระเบยีบกรมการรกัษาดนิแดน วา่ดว้ยการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. 2516 กำาหนดใหบ้คุคลซึง่กำาลงัศกึษา
อยู่ในสถานศกึษาแหง่ใดแหง่หน่ึงไดเ้ขา้รบัการฝึกและศกึษากจิการทหาร รวมทัง้การดำาเนินการทางธรุกจิอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือไว้เป็นกำาลังสำารองของชาติ ผู้ประสงค์จะสมัครเขา้รบัการฝึกวิชาทหาร ต้องมีคุณลักษณะและ
คณุสมบตัิ ดงัน้ี
 6.1 ลักษณะคุณสมบัติ
1) เปน็ชายมสีัญชาติไทย
2) อายุตั้งแต่ 15 ป ีจนถงึ 22 ปบีรบิรูณ์
3) ไมเ่ปน็ทหารประจำาการ กองประจำาการ หรอืถกูกำาหนดตัวเขา้กองประจำาการแล้ว
4) กำาลังศกึษาอยู่ในสถานศกึษาทีท่ำาการฝึกสอนวิชาทหารในปแีรกของการศกึษา
5) มผีลการสอบชัน้มธัยมศกึษา ตั้งแต่ 1.0 ขึน้ไป
 6.2 การสมัคร
 ผู้ประสงคจ์ะสมคัรเปน็นักศกึษาวิชาทหาร (นศท.) สมคัรไดท้ีก่องพัฒนานักศกึษา ทีม่แีผนการศกึษา
วิชาทหาร หรอืสมคัรไดท้ีแ่ผนกวิชาทหารของสถานศกึษาน้ัน ๆ ในระหว่างเดอืนกรกฎาคมของทกุปี
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 6.3 สิทธแิละการขอรบัสิทธติ่าง ๆ 
    1) ในระหว่างทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมวิชาทหารอยู่ 
จะไดร้บัการยกเว้นการเรยีกมาตรวจเลือกเขา้เปน็ทหาร
กองประจำาการในยามปกติตามกฎหมายว่าดว้ยการรบั
ราชการทหาร
    2) หากสำาเรจ็ตามหลักสูตร จะไดร้บัสิทธดิงัน้ี
  2.1) สำาเรจ็การฝึกวิชาทหารชัน้ปทีี ่1 รบัราชการทหารกองประจำาการ 1 ป ี6 เดอืน  ถา้รอ้งขอ
เขา้รบัราชการกองประจำาการจะไดร้บัสิทธริบัราชการเพียง 1 ปี
       2.2) สำาเรจ็ชัน้ปทีี ่2 รบัราชการทหารกองประจำาการ 1 ป ีแต่ถา้รอ้งขอเขา้รบัราชการกอง
ประจำาการจะไดร้บัสิทธริบัราชการเพียง 6 เดอืน
   2.3)  สำาเรจ็ชัน้ปทีี ่3 ใหข้ึน้ทะเบยีนกองประจำาการแล้วปลดเปน็ทหารกองหนุน โดยมต้ิองเขา้
รบัราชการในกองประจำาการ
   3) สิทธกิารแต่งตั้งยศ
      3.1) สำาเรจ็การฝึกชัน้ปทีี ่2 เมือ่สมคัรเขา้รบัราชการทหารกองประจำาการจะไดร้บัยศเปน็สิบตรี
  3.2) สำาเรจ็การฝึกชัน้ปทีี ่3 เมือ่ขึน้ทะเบยีนกองประจำาการ และปลดเปน็กองหนุน แล้วจะได้
รบัยศเปน็สิบโท
  3.3) สำาเรจ็การฝึกชัน้ปทีี ่4 จะไดร้บัแต่งตั้งยศเปน็สิบเอก
  3.4) สำาเรจ็การฝึกชัน้ปทีี ่5 จะไดร้บัแต่งตั้งยศเปน็ว่าทีร่อ้ยตรี
 7. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
 สำาหรบันักศกึษาทีไ่มไ่ดเ้รยีนวิชาทหาร หรอืบคุคลชายโดยทัว่ไปมอีายุครบ 20 ป ีบรบิรูณ์ จะต้อง
เขา้รบัการตรวจเลือกทหารกองประจำาการตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร แต่ถา้กำาลังศกึษาอยู่
ในสถานศกึษาใดสถานศกึษาหน่ึง และมคีวามประสงคจ์ะขอผ่อนผันการตรวจเลือกคดัเลือกทหารกส็ามารถ
กระทำาได ้แต่เมือ่พ้นสภาพการเปน็นักศกึษาแล้วต้องไปตรวจเลือกทหารทนัที
 ขัน้ตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
 1. นำา สด.9 มาย่ืนความจำานงขอผ่อนผันต่อเจา้หน้าทีแ่ผนกวิชาทหารของมหาวิทยาลัยดว้ยตนเอง  
ตามวันเวลาทีม่หาวิทยาลัยประกาศไว้ ซึง่จะทำาเรือ่งขอผ่อนผันใหใ้นระหว่างเดอืนพฤศจกิายนและธนัวาคม 
ของทกุปี
 2. เมือ่กระทรวงกลาโหมอนุญาตผ่อนผันการตรวจเลือกแล้ว มหาวิทยาลัยจะประกาศใหท้ราบทนัที
 3. ผู้ไดร้บัการผ่อนผันแล้ว ต้องไปรบัหมายเรยีกและต้องไปขานชือ่แสดงตนในวันตรวจเลือกแต่ไมต้่อง
ตรวจเลือก หากไมไ่ปจะถอืว่ามคีวามผิดกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร
 4. มหาวิทยาลัยจะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารใหก้บัผู้มาแสดงความจำานง เพ่ือขอผ่อนผันเทา่น้ัน
สำาหรบัผู้ไมป่ระสงคจ์ะขอผ่อนผันต้องไปตรวจเลือกเปน็ทหารประจำาการ ต้องเขา้ประจำาการในวันเวลาทีก่รม
กองน้ันเรยีกทนัท ีจะอา้งสทิธกิำาลงัศกึษาอยูไ่มไ่ด ้เมือ่ปลดจากทหารประจำาการแล้ว จงึกลับมาศกึษาตอ่ตามปกติ
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         5. การขอถอนการผ่อนผัน มหาวิทยาลัยจะขอถอนการ
         ผ่อนผันการตรวจเลือกทหารให้กบันักศกึษาทีส่ำาเรจ็
         การศกึษาจากสถานศกึษา ภายหลังจากหมดสภาพเปน็
         นักศกึษาแล้ว

 คว�มผิดฐ�นไม่ไปแสดงตนรบัหม�ยเรยีกต�มกำ�หนด 
 จำาคกุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ 300 บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ดงัน้ันชายไทยทกุคนมหีน้าทีเ่ขา้รบั
การตรวจเลือกรบัราชการทหาร และจะต้องไปแสดงตนในวันตรวจเลือก ณ ทีว่่าการอำาเภอทีม่ภีมูลิำาเนาทหารอยู่
 8. หอพัก
 จดุประสงคข์องการสรา้งหอพักสำาหรบันักศกึษาน้ัน นอกจากจะเปน็ทีพั่กอาศยั ใหค้วามสะดวกสบาย
ไมต้่องเดนิทางไกล ใหค้วามพรอ้มทางดา้นอปุกรณ์ในการศกึษาเลา่เรยีนแล้ว จดุประสงคท์ีส่ำาคญัอกีประการหน่ึง
คอื การเปดิโอกาสใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูก้ารอยู่รว่มกนัในสังคม ไดร้บัการอบรมส่งเสรมิจรยิธรรม เพ่ือให้
นักศกึษาเปน็บณัฑติทีส่มบรูณ์ มหาวิทยาลัยจงึไดเ้ล็งเหน็ความสำาคญั โดยจดัหอพักในมหาวิทยาลัยเพ่ือเปน็
สวัสดกิารชว่ยเหลือนักศกึษาทีม่คีวามจำาเปน็ในดา้นทีพั่ก รวมถงึต้องการใหห้อพักเปน็สถานทีเ่พ่ิมพูนความรู้
และชว่ยพัฒนาบคุคลใหม้ากทีสุ่ดดำาเนินการดแูลโดยกองพัฒนานักศกึษา
 8.1  หอพักนักศึกษา มอีาคารหอพักบรกิารนักศึกษาหญิง จำานวน 2 หลัง ดังน้ี
 1) อาคารหอพักสบนังา เปน็อาคาร 5 ชัน้ รบันักศกึษาไดจ้ำานวน 156 คน
 2) อาคารหอพักปารฉัิตร เปน็อาคาร 4 ชัน้ รบันักศกึษาไดจ้ำานวน 102 คน
 8.2 สิง่อำานวยความสะดวกพ้ืนฐาน
 สิง่อำานวยความสะดวกทีจ่ัดให้นักศึกษา มดีังน้ี
 1) ภายในหอ้งพัก มเีตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอา่นหนังสือ สำาหรบัทกุคน
 2) ภายนอกหอ้งพัก เปน็ของใชส้่วนรวม ไดแ้ก ่คอมพิวเตอร ์ตู้นำ้ารอ้น ตู้นำ้าเย็น เครือ่งกรองนำ้า 
 โทรศพัทส์่วนกลางประจำาชัน้ โทรทศัน์ต่อเขา้ระบบเคเบิล้ทวีี และจานดาวเทยีม หอ้งนำ้า สื่อสิ่งพิมพ์
  ไดแ้ก ่หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห ์รายเดอืน วารสาร นิตยสาร เปน็ต้น
 3) ใชร้ะบบคย์ีการด์บนัทกึการเขา้ออก
 4) ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (ใชช้ือ่สัญญาณ SKRU-Wifi)
 5) เจา้หน้าทีร่กัษาความสะอาดของอาคาร
 8.3 อตัราค่าห้องพัก ขึน้อยู่กับประกาศมหาวิทยาลัย
 8.4 การสมัครหอพัก
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            8.5 การรายงานตัวเขา้หอพัก
            ใหนั้กศกึษาหอพักรายงานตวัเพ่ือเขา้หอพักตาม
            แบบฟอรม์ทีก่องพัฒนานักศกึษากำาหนดในวัน 
            เวลา และสถานที ่ทีม่หาวิทยาลัยกำาหนด
            การติดต่อหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
            ทีอ่ยู่ อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
            เบอรโ์ทรศัพท์ภายใน
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 หอ้งสมดุเปน็หน่วยงานหน่ึงของสำานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
ใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศทกุรปูแบบ เชน่ หนังสือ, 
วารสาร, ซดี,ี ดวีีด,ี ฐานขอ้มลูออนไลน์, ขอ้มลูทอ้งถิน่ 
หนังสืออเิล็กทรอนิกส์, วารสารอเิล็กทรอนิกส์ เปน็ต้น
 พ้ืนทีก่ารให้บรกิาร
 มพ้ืีนทีใ่หบ้รกิารทีส่ะดวกสบาย เชน่ พ้ืนทีอ่า่นหนังสือ, หอ้งคอมพิวเตอรส์ำาหรบัศกึษาคน้คว้า, หอ้งประชมุ
กลุ่มย่อย, หอ้งบรกิารมลัติมเีดยี, หอ้งสารนิเทศพิเศษ, หอ้งหนังสือธรรมะ, มมุผ่อนคลาย และหอ้งสมดุม ี
2 อาคาร คอื อาคารบรรณราชนครนิทร ์(อาคาร 6 ชัน้) และอาคารวิทยบรกิาร (อาคาร 2 ชัน้) ดงัน้ี
 อาคารบรรณราชนครนิทร ์(อาคาร 6 ชัน้)  ประกอบดว้ย
 ชัน้ที ่1 ของอาคารบรรณราชนครนิท ์จะใหบ้รกิารวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง เชน่ วารสาร, 
นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ เปน็ต้น ซึง่จะมทีัง้ฉบบัปจัจบุนัและฉบบัล่วงเวลา, มมุหนังสือ miniTCDC, มพ้ืีนทีส่ำาหรบั
อา่นวารสารทีส่ะดวกสบาย และมเีคาน์เตอรป์ระชาสัมพันธส์ำาหรบับรกิารติดต่อสอบถาม

 ชัน้ที ่2 ของอาคารบรรณราชนครนิท ์จะใหบ้รกิารหนังสือหมวด 000 - 369, มมุเยาวชน,
มมุหนังสือ SET CORNER, หอ้งศกึษาคน้คว้าสำาหรบัอาจารย์, พ้ืนทีส่ำาหรบัอา่นหนังสือ, เคาน์เตอรบ์รกิาร
ยืม-คนืหนังสือ
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         ชัน้ที ่3 ของอาคารบรรณราชนครนิท ์จะใหบ้รกิารหนังสือ
         หมวด 370 - 639, หอ้งหนังสือธรรมะ, มมุหนังสือคณุธรรม, 
         ห้อง Smart Classroom, หอ้งศกึษาคน้คว้าสำาหรบัอาจารย์, 
         พ้ืนทีส่ำาหรบัอา่นหนังสือ

 ชัน้ที ่4 ของอาคารบรรณราชนครนิท ์จะใหบ้รกิารหนังสือหมวด 640 - 999, หอ้งเรยีน,
หอ้งศกึษาคน้คว้าสำาหรบัอาจารย์, พ้ืนทีส่ำาหรบัอา่นหนังสือ

 ชัน้ที ่5 ของอาคารบรรณราชนครนิท ์จะใหบ้รกิารหนังสือภาษาองักฤษหมวด 000 - 999, 
หนังสือวิจยั, วิทยานิพนธ,์ หอ้งสารนิเทศพิเศษ, พ้ืนทีส่ำาหรบัอา่นหนังสือ
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         ชัน้ที ่3 ของอาคารบรรณราชนครนิท ์จะใหบ้รกิารหนังสือ
         หมวด 370 - 639, หอ้งหนังสือธรรมะ, มมุหนังสือคณุธรรม, 
         ห้อง Smart Classroom, หอ้งศกึษาคน้คว้าสำาหรบัอาจารย์, 
         พ้ืนทีส่ำาหรบัอา่นหนังสือ

 ชัน้ที ่4 ของอาคารบรรณราชนครนิท ์จะใหบ้รกิารหนังสือหมวด 640 - 999, หอ้งเรยีน,
หอ้งศกึษาคน้คว้าสำาหรบัอาจารย์, พ้ืนทีส่ำาหรบัอา่นหนังสือ

 ชัน้ที ่5 ของอาคารบรรณราชนครนิท ์จะใหบ้รกิารหนังสือภาษาองักฤษหมวด 000 - 999, 
หนังสือวิจยั, วิทยานิพนธ,์ หอ้งสารนิเทศพิเศษ, พ้ืนทีส่ำาหรบัอา่นหนังสือ

 
 ชัน้ที ่6 ของอาคารบรรณราชนครนิท ์จะใหบ้รกิาร
มลัติมเีดยี มมีมุสำาหรบัชมโสตทศันวัสดเุปน็รายบคุคล
และรายกลุ่ม, หอ้งมลัติมเีดยีสำาหรบัชมโสตทศันวัสดรุายกลุ่ม
ประชมุ อบรม สัมมนา จดักจิกรรม, หอ้งประชมุปารฉัิตร,
เคาน์เตอรบ์รกิารมลัติมเีดยี

 อาคารวิทยบรกิาร (อาคาร 2 ชัน้) ประกอบดว้ย 
 ชัน้ที ่1 ของอาคารวิทยบรกิาร จะใหบ้รกิารคอมพิวเตอรเ์พ่ือการศกึษาคน้คว้า

 ชัน้ที ่2 ของอาคารวิทยบรกิาร จะใหบ้รกิารหนังสืออา้งองิทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ นวนิยาย
 เรือ่งสั้น ปกออ่น, หอ้งประชมุกลุ่มย่อย, พ้ืนทีอ่า่นหนังสือ, มมุผ่อนคลาย และลานจดักจิกรรม
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         ทรพัยากรสารสนเทศ แบง่ออกเปน็ 2 ประเภท คอื
         1. ทรพัยากรสารสนเทศทีอ่นุญาตให้ยืม ไดแ้ก่
         - หนังสือทัว่ไป
         - นวนิยายและเรือ่งสั้น
         - หนังสือสำาหรบัเยาวชน
 - แบบเรยีนและหลักสูตร     - หนังสือปกออ่น
 - ผลงานวิจยัและวิทยานิพนธ ์             - หนังสือมมุคณุธรรม
 - หนังสือธรรมะ         - ซดีรีอมประกอบหนังสือ
 - นิตยสาร วารสาร
 2. ทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ม่อนุญาตให้ยืมออกนอกสำานักวิทยบรกิารฯ ได้แก่
 - หนังสืออา้งองิ (Reference Books)    - หนังสือผลงานอาจารย์
 - หนังสือสารนิเทศพิเศษ     - สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทศัน์อืน่ๆทีส่ำานักวิทยบรกิารฯกำาหนด
 จำานวนและระยะเวลายืมหนังสือ สิง่พิมพ์และสือ่โสตทัศน์ทียื่มออกนอกสำานักวิทยบรกิารฯ

 ความรบัผิดชอบของผู้ยืมหนังสือ สิง่พิมพ์และสือ่โสตทัศน์
 1. ผู้ยืมต้องรบัผิดชอบต่อหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทศัน์ทียื่มหากชำารดุเสียหาย หรอืสูญหาย ดงัน้ัน
เปน็หน้าทีข่องผู้ยืมทีจ่ะต้องตรวจหนังสือสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทศัน์กอ่นออกจากสำานักวิทยบรกิารฯ
 2. เมือ่มกีารชำารดุเกดิขึน้ผู้ยืมต้องชดใชค้า่เสียหายเพ่ือทดแทนตามจำานวนเงินทีท่างสำานักวิทยบรกิารฯ 
 3. เมือ่มกีารสูญหายเกดิขึน้ผู้ยืมต้องชดใชค้า่เสียหายเพ่ือทดแทนตามจำานวนเงินทีก่ำาหนดดงัน้ี
 กรณีส่ือโสตทัศน์ คิดค่าสื่อโสตทัศน์ (ราคาปัจจุบัน) บวกค่าดำาเนินการอกีรอ้ยละ 50 ของราคาสื่อ
โสตทศัน์และหนังสือประกอบบวกคา่ปรบักรณีเกนิกำาหนดส่ง
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         ทรพัยากรสารสนเทศ แบง่ออกเปน็ 2 ประเภท คอื
         1. ทรพัยากรสารสนเทศทีอ่นุญาตให้ยืม ไดแ้ก่
         - หนังสือทัว่ไป
         - นวนิยายและเรือ่งสั้น
         - หนังสือสำาหรบัเยาวชน
 - แบบเรยีนและหลักสูตร     - หนังสือปกออ่น
 - ผลงานวิจยัและวิทยานิพนธ ์             - หนังสือมมุคณุธรรม
 - หนังสือธรรมะ         - ซดีรีอมประกอบหนังสือ
 - นิตยสาร วารสาร
 2. ทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ม่อนุญาตให้ยืมออกนอกสำานักวิทยบรกิารฯ ได้แก่
 - หนังสืออา้งองิ (Reference Books)    - หนังสือผลงานอาจารย์
 - หนังสือสารนิเทศพิเศษ     - สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทศัน์อืน่ๆทีส่ำานักวิทยบรกิารฯกำาหนด
 จำานวนและระยะเวลายืมหนังสือ สิง่พิมพ์และสือ่โสตทัศน์ทียื่มออกนอกสำานักวิทยบรกิารฯ

 ความรบัผิดชอบของผู้ยืมหนังสือ สิง่พิมพ์และสือ่โสตทัศน์
 1. ผู้ยืมต้องรบัผิดชอบต่อหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทศัน์ทียื่มหากชำารดุเสียหาย หรอืสูญหาย ดงัน้ัน
เปน็หน้าทีข่องผู้ยืมทีจ่ะต้องตรวจหนังสือสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทศัน์กอ่นออกจากสำานักวิทยบรกิารฯ
 2. เมือ่มกีารชำารดุเกดิขึน้ผู้ยืมต้องชดใชค้า่เสียหายเพ่ือทดแทนตามจำานวนเงินทีท่างสำานักวิทยบรกิารฯ 
 3. เมือ่มกีารสูญหายเกดิขึน้ผู้ยืมต้องชดใชค้า่เสียหายเพ่ือทดแทนตามจำานวนเงินทีก่ำาหนดดงัน้ี
 กรณีส่ือโสตทัศน์ คิดค่าสื่อโสตทัศน์ (ราคาปัจจุบัน) บวกค่าดำาเนินการอกีรอ้ยละ 50 ของราคาสื่อ
โสตทศัน์และหนังสือประกอบบวกคา่ปรบักรณีเกนิกำาหนดส่ง

 
 4. เมือ่มกีารสูญหายเกดิขึน้ ผู้ยืมต้องชดใชเ้ปน็เงิน
จำานวน 2 เทา่ และกรณีผู้ยืมสามารถนำาหนังสือ สิ่งพิมพ์
หรอืสื่อโสตทศัน์ทีเ่หมอืนกนัมาชดใช(้หากเกนิกำาหนดส่ง
ต้องชำาระคา่ปรบัตามจำานวนวัน)
 5. ถา้หนังสือ สิ่งพิมพ์หรอืสื่อโสตทศัน์ทีห่าย
ไมส่ามารถหาซือ้ได ้ไมท่ราบราคาและผู้ยืมไมส่ามารถหามาทดแทนได ้ผู้ยืมจะต้องชดใชเ้งินตามจำานวน
ทีผู่้ไดร้บัมอบอำานาจมหาวิทยาลัยกำาหนด
 6. ถา้ผูยื้มไมส่่งหนังสอื สิง่พิมพ์ หรอืสือ่โสตทศัน์ตรงตามเวลาทีไ่ดก้ำาหนดไว้ และมไิดน้ำามาตอ่อายุ
ภายในเวลากำาหนด ผู้ยืมจะต้องชำาระเงินคา่ปรบัเกนิเวลาตามประเภทดงัต่อไปน้ี
     6.1 หนังสอื สิง่พิมพ์และสือ่โสตทศัน์ ทียื่ม ผูยื้มจะต้องเสยีคา่ปรบัเกนิเวลา วนัละ 5 บาท : 1 รายการ
     6.2 หนังสือจองประจำาวิชา ผู้ยืมจะต้องเสียคา่ปรบั ดงัน้ี หนังสือจองทียื่มได ้1 วัน คา่ปรบั
วันละ 5 บาท : 1 รายการ
 การต่ออายุการยืมหนังสือ สิง่พิมพ์และสือ่โสตทัศน์ 
   1. ผู้ยืมจะต้องนำาหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทศัน์ ทีต้่องการยืมต่อพรอ้มดว้ยบตัรสมาชกิมาแสดง
ต่อเจา้หน้าที ่การยืมต่อสามารถยืมต่อไดไ้มเ่กนิ 2 ครัง้ติดต่อกนั ยกเว้นกรณีการจองหนังสือ สิ่งพิมพ์และ
สื่อโสตทศัน์น้ัน จะใหส้ิทธผิู้จองกอ่น
   2. การยืมต่อผ่านระบบ WebOPAC สามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 1 ครัง้ติดต่อกัน ยกเว้นกรณีมีการจอง
หนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทศัน์น้ัน จะใหส้ิทธแิกผู่้จองกอ่น
การขอใชบ้รกิารต่างๆ ต้องจ่ายค่าดำาเนินการ ดังน้ี
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 ขอ้ปฏิบัติในการใชส้ำานักวิทยบรกิารฯ
 1. ผู้ใชบ้รกิารต้องใชบ้ตัรสมาชกิสแกนรหสับารโ์คด้ทกุครัง้กอ่นเขา้ใชส้ำานักวิทยบรกิารฯ
 2. ผู้ใชบ้รกิารต้องแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ย สำารวมกริยิา วาจา และปฏบิตัิตนมใิหเ้ปน็ทีร่บกวนผู้อืน่
 3. หา้มนำาอาหารหรอืเครือ่งดืม่เขา้มาในบรเิวณสำานักวิทยบรกิารฯ
 4. หา้มสูบบหุรีภ่ายในสำานักวิทยบรกิารฯ
 5. การตัด ฉีกหนังสือ วารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ของสำานักวิทยบรกิารฯ ถอืว่าเปน็การทำาลายทรพัย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ผู้กระทำาจกัต้องไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัย ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยวินัยนักศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา หรอืตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
 6. ผู้ใชบ้รกิารต้องไมน่ำาหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทศัน์ออกนอกสำานักวิทยบรกิารฯ โดยมไิดยื้ม
ตามระเบยีบ ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัย ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยวินัยนักศกึษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา หรอืตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
 7. ผูใ้ชจ้ะต้องแสดงหนังสอื สิง่พิมพ์ สือ่โสตทศัน์และสิง่ของต่อเจา้หน้าทีก่อ่นออกจากสำานักวิทยบรกิารฯ
ทกุครัง้
 การชำาระค่าบำารงุ
 1. บคุคลทัว่ไปประสงคจ์ะเขา้มาใชบ้รกิารสำานักวิทยบรกิารฯ ใหเ้กบ็เปน็รายวัน วันละ 10 บาท 
โดยการซือ้คปูอง (คปูองใชไ้ดเ้ฉพาะคน เฉพาะวันทีร่ะบ ุเกบ็คปูองไว้แสดงเมือ่ เขา้- ออกสำานักวิทยบรกิารฯ)
 2. นักเรยีนในเครือ่งแบบ (ระดบัมธัยม 6 ลงมา) เขา้มาใชส้ำานักวิทยบรกิารฯ ไดโ้ดยไมต้่องชำาระคา่
บำารงุสำานักวิทยบรกิารฯ
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     ศูนย์คอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จดัตั้งขึน้
     เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยได้รบัครภุัณฑ์ และงบประมาณสนับสนุนการ
     ดำาเนินงานจาก งบประมาณแผน่ดนิ และจากงบประมาณของหาวทิยาลยั
     งบประมาณแผ่นดนิทีไ่ดร้บั เปน็คา่ครภุณัฑค์อมพิวเตอรแ์ละระบบ
     เครอืขา่ย 1,054,253 บาท ไดม้กีารจดัทำาหอ้งฝึกอบรม 1 หอ้งคอื หอ้ง
      11-101 อาคารสงขลาพาเลซ มคีอมพิวเตอรจ์ำานวน 40 เครือ่งเพ่ือให้
     นักศกึษาไดเ้ขา้ใชท้ำางานตามความต้องการของแต่ละบคุคลและเปดิ 
ฝึกอบรมใหก้บับคุลากร ทัง้ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา มเีจา้หน้าที ่ดแูลการใหบ้รกิารตามระเบยีบ
ทีจ่ดัทำาขึน้ในสว่นของหอ้งควบคมุเครอืขา่ยประจำาส.2 จดัทำาเปน็ทีท่ำาการศนูย์ เปน็ทีต่ดิตัง้เครือ่งคอมพิวเตอร์
แมข่า่ยอนิเทอรเ์น็ต และมเีครือ่งคอมพิวเตอร ์สำาหรบัเจา้หน้าที ่3 เครือ่ง
 พ.ศ. 2542 ไดม้กีารติดตั้งคูส่ายโทรศพัทเ์พ่ือใชเ้รยีกจากภายนอกเขา้สู่แมข่า่ยของสถาบนั 12 คูส่าย
 พ.ศ. 2544 ไดร้บังบประมาณ 2,684,000 บาท ศนูย์ฯไดเ้ปลี่ยนเครือ่งคอมพิวเตอรใ์หมท่ัง้หมดจำานวน
40 เครือ่ง เปลี่ยนการเชือ่มต่อระบบอนิเทอรเ์น็ตจากความเรว็ที ่256 Kbps เปน็ 2 Mbps ของเครอืขา่ย Uninet
 พ.ศ. 2545 ไดซ้ือ้เครือ่งแมข่า่ยใหมแ่ทนเครือ่งเกา่ทีช่ำารดุจำานวน 1 เครือ่งระเบยีบการใชบ้รกิาร
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         1. ดูแลระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอรภ์ายใน
         มหาวิทยาลัย
         1.1 ติดตั้งโปรแกรม VM virtual box ในการบรหิารจดัการ
         1.2 พัฒนาระบบ Firewall
         1.3 ติดตั้งระบบโทรศพัทภ์ายใน VoIP (Voice Internet 
            Protocol)
 1.4 ระบบ ยืนยันตัวตน (Authentication)   1.5 ระบบบรกิารโควตา Print server
 1.6 ระบบ e-mail ของนักศกึษา อาจารย์ และเจา้หน้าที่
 1.7 ขยายสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไปยังอาคารชดุ ๙๐ ป ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาโดยการยิงสญัญาณ
 จากสำานักกจิการนักศกึษา
 1.8 ขยายสัญญาณของระบบวิทยุใหร้บัฟงัไดผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต
 1.9 จดัซือ้ระบบ Storage Area Network หรอื SAN เพ่ือใชจ้ดัเกบ็ขอ้มลูขนาดใหญ่
 1.10 ไดด้ำาเนินการขยายสัญญาณเครอืขา่ยไรส้ายไปยังบา้นพักอาจารย์ฝั่งเกษตร และบา้นพักอาจารย์
 ฝั่งโรงเรยีนสาธติ   โดยใชช้ือ่ SKRUHOME-WIFI
 1.11 ขยายสัญญาณ SKRU-WIFI ใหค้รอบคลุมทัง้มหาวิทยาลัยโดยการ ยืนยันตัวบคุคล อาจารย์
 /เจา้หน้าทีส่ามารถขอชือ่  
 1.12 ผู้ใช ้และรหสัผ่านไดท้ีอ่าคารศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์ชัน้2 หอ้งปฏบิตัิการระบบเครอืขา่ย
 โทรศพัท ์31
 1.13 ขยายสัญญาณเครอืขา่ยไรส้ายไปยังบา้นพักคนงานอยู่ระหว่างดำาเนินการ
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย     
 2.1 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการงานเอกสาร
 2.2 เว็บไซต์ระบบคน้หาหมายเลขโทรศพัท์
 2.3 เว็บไซต์ระบบเกบ็ขอ้มลูทะเบยีนเบกิเชค็
 2.4 เว็บไซต์งานส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมอดุมศกึษา ครัง้ที ่13
 2.5 ระบบประเมนิออนไลน์เกีย่วกบั การกำาหนด อตัลักษณ์ เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 2.6 ระบบประเมนิความพึงพอใจเกีย่วกบัการดำาเนินงานทีส่อดคล้องกบัอตัลักษณ์ และ จดุเน้น จดุเดน่ 
 (เอกลักษณ์) ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 2.7 ระบบประเมนิความพึงพอใจของผู้ใชฐ้านขอ้มลู งานประชมุและพิธกีาร สำานักงานอธกิารบด ี
 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 2.8 ระบบประเมนิความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 2.9 ระบบสำารวจความพึงพอใจคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นกายภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 2.10 เว็บไซต์งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 2.11 ระบบประเมนิผลสัมฤทธิข์องงานและพฤติกรรมการปฏบิตัิราชการของบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภฎั
 สงขลา สำาหรบับคุลากรสายวิชาการ (E-MOU)
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 2.12 ระบบแบบสอบถามออนไลน์ สำาหรบันักศกึษา 
และบคุลากร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 2.13 เว็บไซต์โครงการอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชอนัเน่ือง
มาจากพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.) : อนุรกัษ์ต้นจำาปาดะ
 2.14 เว็บไซต์ศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพีธรุกจิ "สงขลาพาเลซ"
 2.15 เว็บไซต์สถานีวิทยุเพ่ือการศกึษา มรภ.สงขลา
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
 3.1 เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3.2 เว็บไซต์ระบบฝึกอบรมออนไลน์
 3.3 เว็บไซต์ระบบแจง้ซอ่มคอมพิวเตอรอ์อนไลน์
 3.4 เว็บไซต์ระบบจองหอ้งปฏบิตัิการคอมพิวเตอร์
 3.5 เว็บไซต์ระบบจดัการการใชบ้รกิารเครือ่งคอมพิวเตอรส์ำาหรบันักศกึษา
 3.6 ระบบตรวจสอบรหสัปริน้เอกสาร สำาหรบันักศกึษา
 4. ดูแลรกัษาและซอ่มบำารงุคอมพิวเตอรใ์ห้กับงานเทคโนโลยสีารสนเทศและหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
 4.1 ดแูลรกัษาและซอ่มบำารงุคอมพิวเตอรใ์นหอ้งปฏบิตัิการคอมพิวเตอรข์องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.2 ดแูลรกัษาและซอ่มบำารงุคอมพิวเตอรใ์หก้บัหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 4.3 ดแูล ควบคมุอปุกรณ์ทางดา้นโสตทศันูปกรณ์ในหอ้งปฏบิตัิการคอมพิวเตอรแ์ละหอ้งประชมุ
 4.4 ใหค้ำาปรกึษาเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาคอมพิวเตอรแ์กอ่าจารย์ เจา้หน้าที ่และนักศกึษาภายใน
 มหาวิทยาลัย
 5. บรกิารฝกึอบรมคอมพิวเตอรใ์ห้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • จดัทำาโครงการบรกิารวิชาการ
 • จดัทำาโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการส่งเสรมิและพัฒนาการใช ้ICT นอกเวลา
 ราชการ
 • บรกิารฝึกอบรมคอมพิวเตอรใ์หก้บัอาจารย์ เจา้หน้าที ่นักศกึษาและบคุคลทัว่ไป โดยมหีลักสูตร
 การฝึกอบรมคอมพิวเตอรท์ีผ่่านมาดงัน้ี
 - โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ เรือ่ง "เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏบิตัิงานดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ"
 - โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ เรือ่ง "การผลิตสื่อการเรยีนการสอนแบบมลัติมเีดยี"
 - โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ เรือ่ง "การบรหิารจดัการหอ้งเรยีนเสมอืน"
 - โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการสงเสรมิพัฒนาการใช ้ICT (นอกเวลาราชการ) 
 ภาคเรยีนที ่2 ประจำาปกีารศกึษา 2554
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         - โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการ
         ส่งเสรมิพัฒนาการใช ้ICT (นอกเวลาราชการ) ภาคเรยีนที ่3 
         ประจำาปกีารศกึษา 2554
         - โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการ
         ส่งเสรมิพัฒนาการใช ้ICT (นอกเวลาราชการ) ภาคเรยีนที ่1 
         ประจำาปกีารศกึษา 2555
 บรกิาร Wireless LAN
 Wireless LAN คอืบรกิารเครอืขา่ยคอมพิวเตอรแ์บบไรส้าย ซึง่ทางมหาวิทยาลัยมอบให ้งานเทค -
โนโลยีสารสนเทศ สำานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน็ผู้ใหบ้รกิาร เพ่ือชว่ยอำานวยความสะดวก
ในการใชง้านเพ่ือการศกึษา คน้คว้า และวิจยั ใหแ้กบ่คุลากร อาจารย์  เจา้หน้าที ่และนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 
สามารถเชือ่ต่อดว้ยอปุกรณ์ได ้ไมว่่าจะเปน็ Notebook ,Mobile, iPhone,iPad,Tablet ได ้เปน็ต้น
 วิธกีารยืนยันตัวตน (Authentication) ชือ่สัญญาณ (SSID) SKRU-WIFI แยกตาม
กลุ่มผู้ใช้
 1. อาจารย์ สามารถใช ้Username และ Password เดยีวกบัสำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน
 2. นักศกึษา สามารถใช ้Username และ Password เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการตรวจสอบผลการเรยีนกบั
สำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน
 3. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ สามารถขอ Username และ Password เพ่ือใชบ้รกิารเครอืขา่ย
ไรส้ายไดท้ีง่านระบบเครอืขา่ย ชัน้ 2 อาคารศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 4. สำาหรบั อาจารย์ใหม ่เจา้หน้าทีใ่หม ่ติดต่อขอใชบ้รกิารเครอืขา่ยไรส้ายได ้โดยขอรบั user และ
password ในวันจนัทร-์ศกุร ์เวลา 08.30 - 19.30 น. และวันเสาร-์อาทติย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ไดท้ี ่
อาคารศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์ชัน้ 2 หอ้งระบบเครอืขา่ย หรอืโทรศพัทเ์บอรภ์ายใน : 310,311 ,โทรศพัท ์
Voip : 3000

 ศูนย์ภ�ษ�
 วิสัยทัศน์ ศนูย์กลางการเรยีนรูด้า้นภาษาของมหาวิทยาลัยและทอ้งถิน่
 พันธกิจ
 1. จดัทดสอบภาษาองักฤษใหแ้กนั่กศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 2. จดัฝึกอบรมทกัษะภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอืน่ๆใหแ้กนั่กศกึษา อาจารย์ บคุลากร ทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทัง้บคุคลทัว่ไป
 3. บรกิารหอ้งปฏบิตัิการทางภาษาและหอ้งศนูย์การเรยีนรูภ้าษาดว้ยตนเอง
 4. บรกิารทดสอบวัดความรูภ้าษาองักฤษแกบ่คุลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาและบคุลากร
ทัว่ไป
 5. บรกิารทรพัยากรสารนิเทศดา้นภาษา
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         - โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการ
         ส่งเสรมิพัฒนาการใช ้ICT (นอกเวลาราชการ) ภาคเรยีนที ่3 
         ประจำาปกีารศกึษา 2554
         - โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการคอมพิวเตอรเ์พ่ือการ
         ส่งเสรมิพัฒนาการใช ้ICT (นอกเวลาราชการ) ภาคเรยีนที ่1 
         ประจำาปกีารศกึษา 2555
 บรกิาร Wireless LAN
 Wireless LAN คอืบรกิารเครอืขา่ยคอมพิวเตอรแ์บบไรส้าย ซึง่ทางมหาวิทยาลัยมอบให ้งานเทค -
โนโลยีสารสนเทศ สำานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน็ผู้ใหบ้รกิาร เพ่ือชว่ยอำานวยความสะดวก
ในการใชง้านเพ่ือการศกึษา คน้คว้า และวิจยั ใหแ้กบ่คุลากร อาจารย์  เจา้หน้าที ่และนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 
สามารถเชือ่ต่อดว้ยอปุกรณ์ได ้ไมว่่าจะเปน็ Notebook ,Mobile, iPhone,iPad,Tablet ได ้เปน็ต้น
 วิธกีารยืนยันตัวตน (Authentication) ชือ่สัญญาณ (SSID) SKRU-WIFI แยกตาม
กลุ่มผู้ใช้
 1. อาจารย์ สามารถใช ้Username และ Password เดยีวกบัสำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน
 2. นักศกึษา สามารถใช ้Username และ Password เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการตรวจสอบผลการเรยีนกบั
สำานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน
 3. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ สามารถขอ Username และ Password เพ่ือใชบ้รกิารเครอืขา่ย
ไรส้ายไดท้ีง่านระบบเครอืขา่ย ชัน้ 2 อาคารศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 4. สำาหรบั อาจารย์ใหม ่เจา้หน้าทีใ่หม ่ติดต่อขอใชบ้รกิารเครอืขา่ยไรส้ายได ้โดยขอรบั user และ
password ในวันจนัทร-์ศกุร ์เวลา 08.30 - 19.30 น. และวันเสาร-์อาทติย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ไดท้ี ่
อาคารศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์ชัน้ 2 หอ้งระบบเครอืขา่ย หรอืโทรศพัทเ์บอรภ์ายใน : 310,311 ,โทรศพัท ์
Voip : 3000

 ศูนย์ภ�ษ�
 วิสัยทัศน์ ศนูย์กลางการเรยีนรูด้า้นภาษาของมหาวิทยาลัยและทอ้งถิน่
 พันธกิจ
 1. จดัทดสอบภาษาองักฤษใหแ้กนั่กศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 2. จดัฝึกอบรมทกัษะภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอืน่ๆใหแ้กนั่กศกึษา อาจารย์ บคุลากร ทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทัง้บคุคลทัว่ไป
 3. บรกิารหอ้งปฏบิตัิการทางภาษาและหอ้งศนูย์การเรยีนรูภ้าษาดว้ยตนเอง
 4. บรกิารทดสอบวัดความรูภ้าษาองักฤษแกบ่คุลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาและบคุลากร
ทัว่ไป
 5. บรกิารทรพัยากรสารนิเทศดา้นภาษา

 
 บรกิารจัดอบรมภาษาต่างประเทศ
 1. ภาษาองักฤษ บรกิารจดัอบรมภาษาต่างประเทศ
 2. ภาษาจนี
 3. ภาษาญีปุ่น่
 4. ภาษามลายู
 5. ภาษาอนิโดนีเซยี
 บรกิารห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา
 Language lab 1
 บรกิารโปรแกรม Ellis, Insight English, speexx, English For You แกนั่กศกึษา บคุลากรของ
มหาวิทยาลัยและบคุคลทัว่ไปบรกิารอบรมภาษาต่างประเทศแกนั่กศกึษา บคุลากรของมหาวิทยาลัยและ
บคุคลทัว่ไป
 อปุกรณ์
 จำานวนเครือ่งคอมพิวเตอร ์จำานวน 35 เครือ่ง เครือ่งเสียงครบชดุ (เครือ่งขยายเสียง, ลำาโพง
ติดเพดาน 2 ตัว)  ไมคโ์ครโฟนไรส้าย 2 ตัว Projector, จอรบัภาพเครือ่งฉายภาพทบึแสง (Visualizer)
 Language lab 2
 บรกิารโปรแกรม Ellis, Insight English, speexx, English For You แกนั่กศกึษา บคุลากรของ
มหาวิทยาลัยและบคุคลทัว่ไปบรกิารอบรมภาษาต่างประเทศแกนั่กศกึษา บคุลากรของมหาวิทยาลัยและ
บคุคลทัว่ไป
 อปุกรณ์
 จำานวนเครือ่งคอมพิวเตอร ์จำานวน 35 เครือ่ง   เครือ่งเสียงครบชดุ (เครือ่งขยายเสียง, ลำาโพง
ติดเพดาน 2 ตัวไมคโ์ครโฟนไรส้าย 2 ตัว  Projector, จอรบัภาพ
 Language lab 3
 บรกิารโปรแกรม Ellis, Insight English, speexx, English For You แกนั่กศกึษา บคุลากรของ
มหาวิทยาลัยและบคุคลทัว่ไปบรกิารอบรมภาษาต่างประเทศแกนั่กศกึษา บคุลากรของมหาวิทยาลัยและ
บคุคลทัว่ไป
 อปุกรณ์
 จำานวนเครือ่งคอมพิวเตอร ์จำานวน 35 เครือ่ง   เครือ่งเสียงครบชดุ (เครือ่งขยายเสียง, ลำาโพง
ติดเพดาน 2 ตัว) ไมคโ์ครโฟนไรส้าย 2 ตัว  Projector, จอรบัภาพ
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     ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2543 
     มจีดุมุง่หมายเพ่ือสง่เสรมิสมรรถภาพ หรอืเสรมิสรา้งความสามารถ
     ของคนพิการใหม้สีภาพทีด่ขีึน้โดยอาศยัวิธทีางการแพทย์ การศกึษา
     ทางสังคม และการฝึกอาชพี เพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสทำางาน หรอื
ดำารงชวีติในสงัคมทดัเทยีมกบัคนปกต ิในมาตรา 15 ขอ้ 2 ใหค้นพิการไดร้บัการสงเคราะหด์า้นการศกึษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาภาคบงัคบั หรอืการศกึษาสายอาชพี หรอือดุมศกึษา ตามแผนการศกึษาชาติ
อย่างเหมาะสม และตามแผนการศกึษาชาติระยะที ่7 (พ.ศ. 2535 - 2539) เน้นการขยายโอกาสและการสรา้ง
ความเปน็ธรรมแกผู่้ดอ้ยโอกาสใหไ้ดร้บับรกิารทางการศกึษาพิเศษดงักล่าวน้ี สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดคร ูจึงได้เรง่รดัการพัฒนาการศึกษาพิเศษเพ่ิมขึน้จากทีท่ำาอยูแ่ล้วใน
วทิยาลยัครสู่วนกลาง คอื วิทยาลยัครสูวนดสุติ เพ่ือผลติบณัฑติใหเ้พียงพอกบัการบรกิารดา้นการศกึษา
พิเศษ และจดับรกิารดา้นการศกึษาพิเศษแกช่มุชน โดยขยายโครงการพัฒนาการศกึษาพิเศษในวิทยาลัยครู
ส่วนภมูภิาค 5 แหง่ คอื วิทยาลัยครเูชยีงใหม ่พิบลูสงคราม มหาสารคาม นครราชสีมา และสงขลา 
ขึน้ในป ีพ.ศ. 2534 
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          ปรชัญ�
          การศกึษาพัฒนาบคุคลทีม่คีวามต้องการพิเศษเพ่ือพัฒนา
          ตนเองและสังคม

          วิสัยทัศน์
          มุง่เน้นบรกิารทางการศกึษาพิเศษทีม่มีาตรฐาน 
          บนพ้ืนฐานความรว่มมอืของครอบครวัและชมุชน
          

 พันธกิจ
 1. บรกิารวิชาการดา้นการศกึษาพิเศษแกช่มุชน
 2. วิจยัและพัฒนาองคค์วามรูท้างการศกึษาพิเศษ
 3. สนับสนุนการผลิตบณัฑติทางการศกึษาพิเศษ
 4. ส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากรในการทำางานรว่มกบัสหวิชาชพี
 5. สรา้งเครอืขา่ย ความรว่มมอืดา้นการศกึษาพิเศษกบัหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ
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          ปรชัญ�
          การศกึษาพัฒนาบคุคลทีม่คีวามต้องการพิเศษเพ่ือพัฒนา
          ตนเองและสังคม

          วิสัยทัศน์
          มุง่เน้นบรกิารทางการศกึษาพิเศษทีม่มีาตรฐาน 
          บนพ้ืนฐานความรว่มมอืของครอบครวัและชมุชน
          

 พันธกิจ
 1. บรกิารวิชาการดา้นการศกึษาพิเศษแกช่มุชน
 2. วิจยัและพัฒนาองคค์วามรูท้างการศกึษาพิเศษ
 3. สนับสนุนการผลิตบณัฑติทางการศกึษาพิเศษ
 4. ส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากรในการทำางานรว่มกบัสหวิชาชพี
 5. สรา้งเครอืขา่ย ความรว่มมอืดา้นการศกึษาพิเศษกบัหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ

         

 คว�มเข�้ใจเกีย่วกับนักศึกษ�พิก�ร
      นักศกึษาพิการทีศ่กึษาอยู่ในสถาบนัต่าง ๆ เปน็ผู้ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมรีะดบัสติปญัญา
สามารถเรยีนรูแ้ละเขา้รว่มกิจกรรมได้ เชน่เดียวกับนักศึกษาทั่วไป แต่เน่ืองจากมีสภาวะความบกพรอ่งทาง
รา่งกาย หรอืทางการรบัรู ้เชน่ ทางการเหน็ หรอืทางการไดยิ้น ทำาใหจ้ำาเปน็ต้องไดร้บัการชว่ยเหลือ สนับสนุน
และบรกิารทางการศกึษาทัง้รปูแบบการเรยีน สื่อ อปุกรณ์ มกีารขยายเวลาในการสอบและจดัหอ้งสอบเฉพาะ
ทีเ่หมาะสม เพ่ือใหนั้กศกึษาสามารถบรรลุวัตถปุระสงคท์างการศกึษาไดต้ามหลักสูตรทีก่ำาหนดไว้ ดงัน้ัน
อาจารย์ผู้สอนจงึควรมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัลักษณะและประเภทของนักศกึษาพิการทีเ่ขา้เรยีนระดบัอดุมศกึษา
มดีงัน้ี
 1. นักศึกษาพิการทางการเห็น
    นักศกึษาพิการทางการเหน็จะมปีญัหาดา้นการรบัรูท้างสายตา ซึง่มทีัง้มองเหน็เลือนราง และ
ตาบอดสนิท นักศกึษากลุ่มน้ีจำาเปน็ต้องไดร้บัการชว่ยเหลือดา้นสื่ออปุกรณ์ส่งเสรมิการเรยีนรู ้เชน่ นักศกึษา
ทีม่สีายตาเลือนรางจะใชอ้ปุกรณ์ขยายตัวหนังสือ หรอืรปูภาพใหใ้หญข่ึน้เพ่ือสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 
สำาหรบันักศกึษาทีต่าบอดสนิทจะต้องศกึษาจากหนังสือทีเ่ปน็อกัษรเบรลล์หรอืหนังสือเสียง เปน็ต้น 
 2. นักศึกษาพิการทางการได้ยิน
    นักศกึษาพิการทางการไดยิ้นจะมปีญัหาคอื ไมส่ามารถรบัฟงัเสียงต่าง ๆ ได ้(หหูนวก) ดงัน้ัน
ในการเรยีนจงึจำาเปน็ ต้องม ีล่ามภาษามอื เพ่ือแปลคำาบรรยายของอาจารย์ผู้สอนเปน็ภาษามอื เพ่ือให้
นักศกึษาเขา้ใจและจดคำาบรรยายไดถ้กูต้อง สำาหรบันักศกึษาทีม่กีารไดยิ้นระดบัหตูึง จำาเปน็ต้องใส่เครือ่งชว่ยฟงั
เพ่ือขยายเสยีงใหไ้ดยิ้นชดัเจน ในการเรยีนการสอนผูส้อนสามารถบรรยายโดยใชน้ำา้เสยีงปกต ิแตค่วรจะมี
การเขยีนประกอบการบรรยายขึน้ดว้ย และอกีทัง้จดัทีน่ั่งใหนั้กศกึษามองเหน็ผู้สอนไดช้ดัเจน
 3. นักศึกษาพิการทางรา่งกายและการเคลือ่นไหว
     นักศึกษาพิการทางรา่งกายและการเคล่ือนไหวส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการเดินทาง โดยเฉพาะ
เมือ่เขา้มาศกึษาในระดบัอดุมศกึษา จงึควรมกีารปรบัสภาพแวดล้อมทัง้บรเิวณมหาวิทยาลัย และภายใน
หอ้งเรยีนใหเ้กดิความสะดวกในการเดนิทาง เชน่ จดัทางลาด จดัลิฟต์ และจดัโต๊ะทีเ่หมาะสมในการน่ังเรยีน
สำาหรบันักศกึษากลุ่มน้ี
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 สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบการบรหิาร
จัดการด้านการศึกษาพิเศษ ซึง่ประกอบด้วยการจัดการเรยีนรูเ้พ่ือกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษระดับก่อนวัยเรยีน การให้คำาปรกึษาแก่ผู้ปกครอง การพัฒนาบุคลากรในชมุชน การผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาพิเศษ และการให้บรกิารชว่ยเหลือแก่นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดการศึกษา
สำาหรบันักศึกษาพิการระดับอดุมศึกษาตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2540 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกันในการเขา้รบัการศึกษามากขึน้ ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรยีนเป็นต้นไป สำานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาจึงมีนโยบายส่งเสรมิการจัดการศึกษาสำาหรบันักศึกษาพิการ โดยมีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์
มาตรการและแผนงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรบันักศึกษาที่จะเขา้มาศึกษาในสถานศึกษาระดับอดุมศึกษา
ทั่วประเทศ ทั้งในระบบการสอบคัดเลือกและระบบการคัดเลือกตรงจากโรงเรยีนการศึกษาพิเศษ ซึง่ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีจำานวน 4 ด้าน ดังน้ี
 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งโอกาสทางการศึกษา
 2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาการจัดการเรยีนรูข้องนักศึกษาพิการ
 3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาองค์ความรู้
 4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ส่งเสรมิการมีงานทำาของผู้พิการ
 จากแผนยุทธศาสตรด์งักล่าว ทางสถาบนัพัฒนาการศกึษาพิเศษ ไดต้อบสนองโดยการจดัตั้งหน่วย
งานรองรบั ที่เรยีกว่า หน่วยงานบรกิารสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services : DSS) 
ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้การชว่ยเหลือบรกิารสนับสนุนแก่นักศึกษาพิการที่กำาลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย ซึง่ในระยะแรกมีเฉพาะนักศึกษาพิการด้านความบกพรอ่งทางการเห็น ต่อมาในปีการศึกษา 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนโยบายในการรบันักศึกษาพิการด้านความบกพรอ่งทางการได้ยินเขา้ศึกษาต่อ
โดยใชร้ะบบการคดัเลือกตรงจากโรงเรยีนโสตศกึษาเขตภาคใต้ เขา้มาศกึษาในคณะศลิปกรรมศาสตร ์อกีทัง้
ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาด้านบุคลากร จำานวน 2 อตัรา 
สำาหรบังบประมาณด้านอืน่ ๆ ได้รบัการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ปรชัญ�
เราเชือ่ว่าเดก็ทกุคน มศีกัยภาพ สามารถพัฒนาไดภ้ายใต้
ความรว่มมอืของผู้ปกครอง

คำ�ขวัญ 
พัฒนาการด ีกายใจสดใส พรอ้มกา้วไป...สู่การส่งต่อ

ภ�รกิจ
การจดัการศกึษาเพ่ือสนองความต้องการของเดก็ทีม่ี
ความต้องการพิเศษ เปน็ภารกจิของหน่วยบรกิารชว่ยเหลือ
ระยะแรกเริม่สำาหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษ

ง�นบรกิ�ร
1. ประเมนิพัฒนาการเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษ
2. คดักรองพัฒนาการเดก็กลุ่มเสี่ยงระดบัปฐมวัย
3. การฝึกพูดเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษ
4. เตรยีมความพรอ้มสำาหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษกอ่นเขา้โรงเรยีนเรยีนรว่ม
5. กระตุ้นพัฒนาการทกัษะดา้นต่างๆ ดงัน้ี
    5.1 ทกัษะดา้นการเคลื่อนไหว
    5.2 ทกัษะดา้นการใชก้ล้ามเน้ือมดัเล็กและสติปญัญา
    5.3 ทกัษะดา้นความเขา้ใจภาษา
    5.4 ทกัษะดา้นการใชภ้าษา
    5.5 ทกัษะดา้นการชว่ยเหลือตนเองและสังคม
    5.6 ทกัษะดา้นการใชก้ล้ามเน้ือมดัเล็กและสติปญัญา

งานบรกิารสนับสนุนนักศึกษาพิการ
 งานบรกิารสนับสนุนนักศกึษาพิการ (Disability Support Services : DSS) เปน็หน่วยงานซึง่ทำา
หน้าทีใ่หบ้รกิารชว่ยเหลือทางการศกึษาแกนั่กศกึษาพิการทีก่ำาลังศกึษาอยู่ในสถาบนัทางการศกึษาระดบั
อดุมศกึษา ใหส้ามารถเขา้ถงึระบบการเรยีนการสอนไดอ้ย่างเทา่เทยีมกบันักศกึษาทัว่ไป ดำาเนินการทีจ่ะทำาให้
เกดิประสิทธภิาพในการเรยีนการสอนและลดอปุสรรคต่าง ๆ อนัเกดิจากความพิการ โดยจดัใหบ้รกิารสนับสนุน
เพ่ือชว่ยใหนั้กศกึษาหรอืบคุคลพิการสามารถบรรลุเปา้หมายของการศกึษาไดต้ามศกัยภาพของแต่ละบคุคล
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          วัตถุประสงค์
          งานบรกิารและสนับสนุนบคุคลพิการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
          สงขลา ไดด้ำาเนินงานตามบทบาทหน้าทีโ่ดยคำานึงถงึสิทธิ
          และโอกาสทางการศกึษาของนักศกึษาพิการทกุคนทีจ่ะต้อง
          มเีทา่เทยีมกบันักศกึษาทัว่ไป อกีทัง้ยึดหลักตามแนวยุทธ-
ศาสตรท์ีส่ำานักงานคณะกรรมการการศกึษาอดุมศกึษาโดยนำามากำาหนดเปน็วัตถปุระสงค ์ดงัน้ี
 1. เพ่ือเปน็หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารแกนั่กศกึษาพิการ และบคุคลพิการทัว่ไปในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่
    1.1 ดา้นการใหค้ำาปรกึษา
    1.2 ดา้นการใหบ้รกิารสื่อ และสิ่งอำานวยความสะดวก
    1.3 ดา้นล่ามภาษามอื
 2. เพ่ือผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการศกึษาของนักศกึษาพิการ
 3. เพ่ือเปน็แหล่งเรยีนรูแ้ละฝึกประสบการณ์ของนักศกึษาสาขาการศกึษาพิเศษและบคุลากรทัว่ไปใน
ดา้นการบรกิารและสนับสนุนบคุคลพิการ
 4. เพ่ือจดัตั้งและพัฒนางานการจดับรกิารอปุกรณ์ สื่อ สิ่งอำานวยความสะดวก ระบบขอ้มลูสารสนเทศ 
และบรกิารอาสาสมคัรชว่ยเหลือนักศกึษาพิการทัง้ในและนอกมหาวิทยาลัย
 5. เพ่ือสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นการพัฒนางานบรกิารและสนับสนุนนักศกึษา
พิการของแต่ละสถาบนัการศกึษาใหม้ปีระสิทธภิาพดย่ิีงขึน้

เป้�หม�ย
 งานบรกิารสนับสนุนนักศกึษาพิการ และบคุคลพิการ เปน็งานทีม่คีวามสำาคญัย่ิงต่อการจดัการศกึษา
ใหแ้กนั่กศกึษาพิการในระดบัอดุมศกึษาและการใหค้วามชว่ยเหลือบคุคลพิการทัว่ไป เพราะความบกพรอ่ง
ทางดา้นต่าง ๆ เชน่ ทางรา่งกาย ทางการเหน็ และทางการไดยิ้น อนัเปน็อปุสรรคต่อการเรยีนรู ้ดงัน้ันการจดั
หน่วยบรกิารและสนับสนุนบคุคลพิการจงึมเีปา้หมายดงัน้ี
 1. นักศกึษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาและบคุคลพิการทัว่ไป ใหไ้ดร้บัการบรกิารและ
สนับสนุนเปน็อย่างดทีัง้ในดา้นการใหค้ำาปรกึษา สื่อ สิ่งอำานวยความสะดวก และล่ามภาษามอื
 2. เอกสาร ตำารา ส่ือการเรยีนรูม้ีเพียงพอ และมีความเหมาะสมสำาหรบันักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา
 3. ระบบขอ้มลูสารสนเทศ สื่อ สิ่งอำานวยความสะดวก อปุกรณ์ในการผลิตสื่อการเรยีนรูส้ำาหรบันักศกึษา
พิการมเีพียงพอและมปีระสิทธภิาพ
 4. นักศกึษาสาขาการศกึษาพิเศษและบคุลากรทัว่ไปไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการชว่ยเหลือ
การใหบ้รกิารสนับสนุนนักศกึษาพิการเปน็อย่างดี
 5. งานบรกิารสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีเครอืขา่ยกับสถาบันการศึกษา
ระดบัต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละสรา้งความรว่มมอืเพ่ือพัฒนางานอย่างมปีระสิทธภิาพ
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บทบ�ทหน้�ทีข่องง�นบรกิ�ร
สนับสนุนนักศึกษ�พิก�ร
 งานบรกิารสนับสนุนนักศกึษาพิการจะมี
เปา้หมายหลักในการชว่ยเหลือ บรกิาร และสนับสนุน 
การจดัการเรยีนรูส้ำาหรบันักศกึษาพิการในระดบั
อดุมศกึษา ฉะน้ันบทบาทหน้าทีจ่งึมดีงัน้ี
 1. เปน็หน่วยงานทีด่ำาเนินการใหค้วามชว่ยเหลือ 
ส่งเสรมิ สนับสนุนนักศกึษาพิการระดบัอดุมศกึษา นักเรยีนทีม่คีวามต้องการพิเศษ และบคุคลพิการทัว่ไปใน
ดา้นการใหค้ำาปรกึษา การใหบ้รกิารยืมสื่อ สิ่งอำานวยความสะดวก และการใหบ้รกิารอืน่ๆ ตามความจำาเปน็
 2. เปน็แหล่งขอ้มลูเกีย่วกบันักศกึษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
 3. เปน็แหล่งรวมเอกสาร ตำาราทีจ่ำาเปน็สำาหรบันักศกึษาพิการ และนักศกึษาสาขาการศกึษาพิเศษ
 4. ดำาเนินการใหนั้กศกึษาพิการสามารถเขา้ถงึการเรยีนการสอน โดยไดร้บัสิ่งอำานวยความสะดวกทีจ่ำาเปน็
 5. ผลิตและจดัทำาสื่อ สิ่งอำานวยความสะดวกใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัความต้องการของนักศกึษาพิการ
 6. เปน็เครอืขา่ยกบัสถาบนัทางการศกึษาทกุระดบัในการจดัการศกึษาสำาหรบับคุคลพิการ
 7. ประสานงานกบัสถาบนัการศกึษา หน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐั และเอกชนในการใหค้วามชว่ย
เหลือบคุคลพิการในดา้นการศกึษา สุขภาพ และทนุการศกึษา
 8. อำานวยความสะดวกในการจดัทีพั่กอาศยัของนักศกึษาพิการ
 9. อบรมภาษามอืและการอา่น การเขยีนอกัษรเบรลล์ใหแ้กนั่กศกึษาและผู้สนใจทัว่ไป

ชนิดของก�รบรกิ�ร
 1. สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรบันักศกึษาพิการ
    1.1 นักศกึษาพิการทางเหน็ ไดแ้ก ่ หนังสือเบรลล์ หนังสือเสียง เอกสาร และขอ้สอบทีเ่ปน็อกัษรเบรลล์
เครือ่งบนัทกึเสียง  โปรแกรมคอมพิวเตอรอ์า่นจอภาพ   เครือ่งขยายตัวอกัษร  และราวจบับรเิวณภายในอาคาร
และหอ้งนำ้า
     1.2 นักศกึษาพิการทางการไดยิ้น ไดแ้ก ่ล่ามภาษามอื การสอนซอ่มเสรมิ บทเรยีน คำาบรรยาย 
เครือ่งชว่ยฟงัและผู้ชว่ยจดคำาบรรยาย
    1.3 นักศกึษาพิการทางรา่งกาย ไดแ้ก ่ ทางลาด  ราวจบัในหอ้งนำ้า  ลิฟท ์และรถเขน็
 2. อปุกรณ์สนับสนุนการเรยีนรู้
 2.1 เครือ่งคอมพิวเตอรใ์นการสืบคน้
 2.2 เครือ่งพิมพ์อกัษรเบรลล์
 2.3 เครือ่ง สแกนเนอร์
 2.4 เครือ่งตรวจวัดการไดยิ้น
 2.5 เครือ่งฝึกพูด
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          ชนิดของก�รบรกิ�ร(ต่อ)
          3. การใหบ้รกิารสนับสนุนอืน่ๆการใหบ้รกิารสนับสนุนอืน่ๆ 
          นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาเพ่ือชว่ยเหลือนักศกึษาพิการของ  
          มหาวิทยาลัยดงัน้ี
           3.1 การจดัสื่อสิ่งอำานวยความสะดวก เชน่ จดัทำาขอ้สอบ
          ทีเ่หมาะสมกบัความพิการ จดัสถานทีส่อบแยกเฉพาะจาก
          นักศกึษาทัว่ไป
          3.2 การใหค้ำาปรกึษาเปน็รายบคุคล
 3.3 หอ้งส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละทำากจิกรรมทางวิชาการ
 3.4 หอ้งผลิตสื่อเบรลล์และหอ้งอา่นหนังสือเสียง

ขัน้ตอนก�รขอรบับรกิ�รของนักศึกษ�
 1. ลงทะเบยีนเพ่ือขอรบับรกิาร
 2. มอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอรบับรกิาร ไดแ้ก่
     2.1 ประวัติส่วนตัวโดยละเอยีด
     2.2 สำาเนาบตัรนักศกึษา
     2.3 ตารางเรยีน
 3. ปรกึษา พูดคยุกบัเจา้หน้าที ่DSS เพ่ือบอกถงึความต้องการในการชว่ยเหลือ
 4. กรอกและย่ืนแบบขอรบับรกิาร
 5. เจา้หน้าทีด่ำาเนินการจดับรกิารตามทีนั่กศกึษาแจง้ความจำานงในแบบขอรบับรกิาร
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ห้องพย�บ�ล
 เปิดบรกิารทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขตัฤกษ์) ต้ังแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. มีพยาบาลประจำาคอย
ใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ เปน็กนัเอง พรอ้มทัง้มแีพทย์จากโรงพยาบาลสงขลามาคอย ตรวจใหบ้รกิารทกุวันจนัทร์
เวลาบา่ยโมงตรง
 การบรกิาร
 ใหบ้รกิารแกนั่กศกึษา อาจารย์ เจา้หน้าที ่มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา และบคุคลทัว่ไป(ทีม่บีตัรทอง 
หรอืบตัรประกนัสังคมของโรงพยาบาลสงขลา)
 สถานที่
 มหีอ้งทำาแผล หอ้งสังเกตการณ์ แยกชาย หญงิ จำานวน 8 เตียง ตัวอาคารตั้งอยู่ตรงขา้มอาคาร 9 
(ตึกบณัฑติวิทยาลัย)
 ภาระหน้าที่
 1. รกัษาโรคเบือ้งต้น เรือ้รงั เชน่ ความดนั เบาหวาน ไขมนั
 2. ปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
 3. ใหค้วามรู ้คำาปรกึษา ดา้นสุขภาพ
 4. จดักจิกรรมต่างๆ เชน่ รณรงคต้์านยากเสพติด , กจิกรรมดา้นสุขภาพ , กจิกรรมต้านภยัไขเ้ลือดออก
กจิกรรมการปอ้งกนั ควบคมุโรค
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          สถ�นที่ออกกำ�ลังก�ย
          มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา จดัใหบ้รกิารสนามกฬีาและ
          อปุกรณ์ออกกำาลังกายเพ่ือรองรบัการจดัการเรยีนการสอน
          วิชาพลศกึษา รวมทัง้ใหบ้รกิารแกนั่กศกึษา อาจารย์ 
          บคุลากรและประชาชนทัว่ไป บรเิวณทศิใต้ของมหาวิทยาลัย
(ดา้นติดมหาวิทยาลัยทกัษิณ) ไดแ้ก ่สนามฟุตบอลพรอ้มอฒัจนัทร ์สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส สนาม -
เอนกประสงค ์อาคารโรงยิมเนเซีย่ม สวนสุขภาพ หอ้งฝึกสมรรถภาพทางกาย (ฟติเนส) 

 สำาหรบัหอ้งฟติเนสเปดิใหบ้รกิารเวลา 16.30 - 20.00 น. สำาหรบับคุลกรภายใน นักศกึษาคดิคา่บรกิาร
ครัง้ละ 2 บาท ประชาชนทัว่ไปคดิคา่บรกิารครัง้ละ 10 บาท
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ร�้นสหกรณ์มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล� จำาหน่ายสินคา้ประเภทต่าง ๆ 
อาท ิสินคา้อปุโภค บรโิภค เครือ่งเขยีน เครือ่งใชส้ำานักงาน
เครือ่งแต่งกาย เนคไท เขม็ขดั กระดมุ และอืน่ ๆ 
เปดิรบัสมคัรสมาชกิตลอดทัง้ป ีคา่สมคัรเปน็สมาชกิสหกรณ์ 
หุน้ละ 20 บาท เวลาทำาการ ทุกวันตัง้แต่เวลา 7.30 - 16.30 น.

ห้องละหม�ด
 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา จดัหอ้งละหมาดไว้บรกิารสำาหรบันักศกึษา อาจารย์ และบคุลากรทีนั่บถอื
ศาสนาอสิลาม โดยแยกเปน็อาคารเดีย่ว ตัวอาคารแบง่เปน็ 2 หอ้ง คอืหอ้งละหมาดชาย และหอ้งละหมาดหญงิ
พรอ้มทีอ่าบนำ้าละหมาด ตัวอาคารตั้งอยู่หลังอาคารกองพัฒนานักศกึษา ใกล้กบัโรงอาหารใหม่
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          SEVEN-ELEVEN เปน็รา้นสะดวกซือ้ มผีลิตภณัฑ์
          สินคา้อปุโภคและบรโิภค เชน่ กาแฟ แซนดว์ิช อาหาร
          สำาเรจ็รปู แกโซลีน ผลิตภณัฑน์ม เครือ่งดืม่ต่าง ๆ และ
          มนัฝรัง่ทอด

การบรกิาร
 ใหบ้รกิารแกนั่กศกึษา อาจารย์ เจา้หน้าที ่มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา และบคุคลทัว่ไป เปดิบรกิารทกุวัน
(ยกเว้นวันหยุดนักขตัฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ตัวอาคารตั้งอยู่ชัน้1 อาคาร 2  ทางเขา้ประตู 1 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
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