
 
รู้จักกับกองพฒันานักศึกษา 

 

คู่มือกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้       
จัดท าขึ้น เพ่ือแนะน า ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแนะน าการแก้ไขปัญหา     
ด้านกิจการนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคารกิจการนักศึกษา (ติดกับ
หอประชุมอเนกประสงค์) หมายเลขโทรศัพท์ 0 7431 7158 – 9  Website 
http://dsd.rmutsv.ac.th และ facebook กลุ่ม “กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย” 
ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและด าเนินงานด้านกิจการ
นักศึกษาร่วมกับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อ
เพ่ือด าเนินการด้านกิจการนักศึกษาได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะที่ตนเองสังกัด
ได้อีกด้วยเช่นกัน 

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย 
1. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2. งานทหาร 

- การเรียนวิชาทหาร 
- การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในคราวที่มีคนพอ 
- การผ่อนผันทหารกองประจ าการเพื่อลาศึกษาต่อ 

3. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
4. งานสวัสดิการนักศึกษา 

- งานประกันอุบัติเหตุ 
- งานพยาบาล 

ผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุกคน 
ขอให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลภายในเล่มอย่างละเอียดและเก็บเอกสารไว้เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การติดต่อประสานงานต่อไป 

 
กองพัฒนานักศึกษา 

มิถุนายน 2562 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา ข้อ 29 นักศึกษาผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติ
ปริญญาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

29.1  ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชานั้น 
29.2  มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตรก าหนดไว้ และ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     

ไม่ต่ ากว่า 2.00  
29.3 เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และ ต้องผ่านการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  จึงเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้พร้อมซึ่ง

ความเป็นบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังด้วยกระบวนการกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยหวังว่าบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะเป็นบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยความรู้และคุณธรรม มีศักยภาพที่เพียงพอต่อ
การใช้ชีวิตภายใต้สภาวะของกระแสโลกาภิวัฒน์ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเป็นปัจจัยที่
เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  

มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ประโยชน์ที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 1.  นักศึกษาสามารถปรับตัวและบริหารจัดการตนเองได้ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลง
จากการเป็นนักเรียนสู่ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 2.  นักศึกษามีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยและภาย
หลังจากส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 3.  ศักยภาพในตนเองของนักศึกษาได้รั บการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ
ความสามารถ บุคลิกภาพ  สุขภาพและคุณธรรม จริยธรรม 
 4.  นักศึกษาเกิดความประทับใจ มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในความเป็นบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 5. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต 
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หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี – 6 ปี (18 กิจกรรม)  
1.1 กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม                    8  กิจกรรม 
     1.1.1 มหาวิทยาลัยบังคับใหเ้ข้าร่วม                (4 กิจกรรม) 
     1.1.2 มหาวิทยาลัยก าหนดให้เลือกเข้าร่วม         (4 กิจกรรม) 
1.2 กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม             10  กิจกรรม 
     1.2.1 กิจกรรมด้านพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม      (2 กิจกรรม) 
     1.2.2 กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (2 กิจกรรม) 
     1.2.3 กิจกรรมด้านพัฒนาบคุลิกภาพ                (2 กิจกรรม) 
     1.2.4 กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ                   (2 กิจกรรม) 
     1.2.5 กิจกรรมด้านท านุบ ารงุส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
            และสิ่งแวดล้อม                                  (2 กิจกรรม) 
2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 – 3 ปี และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (11 กิจกรรม) 
2.1 กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม                    6  กิจกรรม 
     2.1.1 มหาวิทยาลัยบังคับใหเ้ข้าร่วม                 (4 กิจกรรม) 
     2.1.2 มหาวิทยาลัยก าหนดให้เลือกเข้าร่วม         (2 กิจกรรม) 
2.2 กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม             5  กิจกรรม 
     2.2.1 กิจกรรมด้านพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม      (1 กิจกรรม) 
     2.2.2 กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  (1 กิจกรรม) 
     2.2.3 กิจกรรมด้านพัฒนาบคุลิกภาพ                 (1 กิจกรรม) 
     2.2.4 กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ            (1 กิจกรรม) 
     2.2.5 กิจกรรมด้านท านุบ ารงุส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  
              และสิ่งแวดล้อม                        (1 กิจกรรม) 
3. หลักสูตรพิเศษ/สมทบ(เสาร์ – อาทิตย์) (6 กิจกรรม) 
3.1 กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม                    4  กิจกรรม 
     3.1.1 มหาวิทยาลัยบังคับใหเ้ข้าร่วม                (4 กิจกรรม) 
3.2 กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม             2  กิจกรรม 
4. การเทียบค่าประสบการณ์ 
4.1  นักศึกษาท่ีด ารงต าแหน่ง  

(นายกสภานักศึกษา นายกองค์การ นายกสโมสร ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 1 ปี) 
       4.1.1  กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  2  กิจกรรม 
       4.1.2  กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 2  กิจกรรม 
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       4.1.3  กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 2  กิจกรรม 
       4.1.4  กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ 2  กิจกรรม 
       4.1.5  กิจกรรมด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม 2  กิจกรรม 
4.2  นักศึกษาท่ีด ารงต าแหน่ง 

(คณะกรรมการบริหารในองค์การสโมสรประธานชมรม มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี)  
       4.2.1  กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 1  กิจกรรม 
       4.2.2  กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
                และวิชาชีพ  1  กิจกรรม 
       4.2.3  กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 1  กิจกรรม 
       4.2.4  กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ 1  กิจกรรม 
       4.2.5  กิจกรรมด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
               และสิ่งแวดล้อม 1  กิจกรรม 
4.3. นักศึกษาท่ีด าเนินกิจกรรมฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยเทียบโอนประสบการณ์ 1  กิจกรรม       
โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เข้าร่วม  
4.4  นักศึกษาท่ีมีความประพฤตดิีเด่น   
      4.4.1  กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 2  กิจกรรม 
      4.4.2  กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 2  กิจกรรม 
4.5  นักศึกษาท่ีมีผลงานความคิดสร้างสรรค์   
      4.5.1  กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 2  กิจกรรม 
      4.5.2  กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 2  กิจกรรม 
4.6  นักศึกษาท่ีมีผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรดเีด่น 
       4.6.1  กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 2  กิจกรรม 
       4.6.2  กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 2  กิจกรรม 
4.7  นักศึกษาท่ีมีผลงานกีฬาดีเดน่   
       4.7.1  กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 2  กิจกรรม 
       4.7.2  กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ 2  กิจกรรม 
4.8  นักศึกษาท่ีมีผลงานดเีด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
       4.8.1  กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 2  กิจกรรม 
       4.8.2  กิจกรรมด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2  กิจกรรม 
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งานทหาร 

 
 

1.  การเรียนวิชาทหาร 

 คุณสมบัติ  
นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี ๓ ๔ และ ๕  (ชาย และ หญิง)      

 ก าหนดเปิดรับสมัคร   
วันปฐมนิเทศนักศึกษา เวลา 09.00 – 15.00 น. 

 ก าหนดวันปฐมนิเทศ นศท. ช้ันปีท่ี 2 3 4  และ 5 
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

 หลักฐานประกอบการสมัครเรยีนวิชาทหาร 
1. ใบรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.2)  
2. ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร กรณโีอนย้ายสถานศึกษา 

(ยกเว้นพัทลุง สตูล และสงขลา) 
3. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4  ซม. แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หน้าตรง ไม่สวม

หมวก ไมส่วมแว่นตา จ านวน 2 รปู 
4. กรณีนักศึกษาวิชาทหารที่ขอรอรับสิทธิ ต้องน าหลักฐานการขอรอรับสิทธิการแสดงด้วย 

2.  การผ่อนผันการตรวจเลือกเขา้รับราชการทหารกองประจ าการในคราวที่มีคนพอ 
 คุณสมบัติ                                                       

นักศึกษาชายที่สอบเข้ามาใหม่  ซึ่งเกิดในปี พ.ศ. 2542 หรือก่อนหน้านั้น     
 หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ 

๑.  ส าเนาใบส าคญั สด ๙ จ านวน  ๓  ฉบับ  
๒.  ส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  สด ๓๕     จ านวน  ๓  ฉบับ 
๓.  ส าเนาบตัรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน  ๓  ฉบับ 
4.  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  จ านวน  ๓  ฉบับ 
5.  ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน  ๓  ฉบับ 
6.  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จ านวน  ๓  ฉบับ  
กรณีนักศึกษาเปลี่ยนภูมลิ าเนาทหาร หรือ เปลี่ยน ช่ือตัว-ช่ือสกุล  หรือบิดา-มารดา เปลี่ยน

ช่ือตัวหรือช่ือสกุล ส าเนาเอกสาร            จ านวน  ๓  ฉบับ 
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  ก าหนดการผ่อนผันการตรวจเลือกฯ  
 ขอรับแบบค าขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ และส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

ถึง 20 สิงหาคม 2562 ณ ฝา่ยพฒันานักศึกษา คณะที่ตนเองสังกัด 
 
 
                           
 
 

3.  การผ่อนผันทหารกองประจ าการเพ่ือลาศึกษาต่อ 

 คุณสมบัติ                                                       
นักศึกษาชายที่สอบเข้ามาใหม่  ในปีการศึกษา 2562 ทีจ่ับฉลากได้ใบแดงในวันตรวจเลือก 
และมีก าหนดให้เข้ารับราชการทหารตามหมายนดั (สด ๔๐)    

 ก าหนดการผ่อนผันเพื่อลาศึกษาต่อ 
 ขอรับแบบค าขอผ่อนผันเพื่อลาศกึษาฯ และส่งเอกสาร ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562     

ถึง 15 กรกฎาคม 2562 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา 
 หลักฐานประกอบ 

๑. ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลอืก  สด ๔๓  จ านวน  ๓  ฉบับ 
๒. ส าเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร  สด ๔๐ จ านวน  ๓  ฉบับ  
๓.ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน  ๓  ฉบับ 
๔.ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๓  ฉบับ 
๕.ส าเนาระเบยีบการสอบคัดเลือก ท่ีระบุวัน เดือน ปี       
    ที่ประกาศรับสมคัรอย่างชัดเจน       จ านวน  ๓  ฉบับ 
๖. ส าเนาบตัรประจ าตัวสอบคัดเลือก     จ านวน  ๓  ฉบับ 
๗.ส าเนาประกาศผลการสอบคดัเลือก  ท่ีระบุวัน เดือน ปี    

ที่ประกาศผลการสอบที่ชัดเจน         จ านวน  ๓  ฉบับ 
๘. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา        จ านวน  ๓  ฉบับ 
๙. ส าเนาใบหลักสตูรการศึกษา จ านวน  ๓  ฉบับ 
๑๐. ส าเนาใบลงทะเบียนนักศึกษาใหม ่   จ านวน  ๓  ฉบับ 
๑๑. ส าเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบยีนนักศึกษาใหม่ จ านวน  ๓  ฉบับ  

ในปีที่ 2 ของการเข้าศึกษาที่ มทร.ศรีวิชัย และนักศึกษาได้ด าเนินการขอผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในคราวที่มีคนพอ เรียบร้อยแล้ว        
ไม่ต้องส่งหลักฐานใหม่  แต่ต้องไปตรวจสอบรายช่ือ ทีก่องพัฒนานักศึกษา และรายงานตัว
ตามหมายเรียก ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ทุกปี จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 
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งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา 
 
 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย เปิดใหน้ักศึกษาด าเนินการกูย้ืม

เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
  คุณสมบตัิของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 1. เป็นผู้มสีัญชาตไิทย 
 2. ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 
   ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายไดต้่อครอบครัวไมเ่กิน 200,000 บาทต่อปี  

รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
  (1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่

บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
  (2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่

ผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 
  (3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีที่ผู้ขอ

กู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว 
 3.   มีคุณสมบตัิอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด ดังน้ี 

3.1  เป็นผู้ที่มผีลการเรยีนดีหรือผา่นเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
3.2   เป็นผู้ที่มีความประพฤตดิี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง 

หรือไมเ่ป็นผู้ที่มคีวามประพฤติเสือ่มเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดใหโ้ทษ ดื่มสรุาเป็น
อาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทงิเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 

3.3   เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

3.4  ไม่เคยส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 
3.5  ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าระหว่างศึกษา 
3.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.7  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูไ้ดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
3.8  ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี แล้วระยะเวลา

ผ่อนช าระอีก 15 ปี รวมกันแล้วตอ้งไม่เกิน 60 ปี 
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   ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    

 
                                                   
 ก าหนดการยื่นกู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ e-studentloan 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 
 ก าหนดการท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ระหว่างวันท่ี 1 – 11 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 

ผู้กู้ยืมลงทะเบียนรับ
รหัสผ่าน 

ยื่นแบบค าขอ 

กู้ยืมเงิน กยศ. 
คณะตรวจสอบ

คุณสมบัติ 

สัมภาษณ์ 

(คณะที่สังกัด) 
ประกาศรายชื่อ  ผู้มี

สิทธิ์กู้ยืมเงิน ท าสัญญากู้ยืมเงิน 

บันทึกค่าเล่าเรียน/
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 

รอการตรวจสอบจาก
ธนาคาร รับเงินโอนเข้าบัญชี  

     กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัด
ช าระหนี้ และได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้น สามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ช าระหนี้ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ หรือช าระหนี้ตามค าพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว 
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 การเข้าสูร่ะบบ e-studentloan (www.studentloan.or.th)   
 

 
 
 

 
 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษา ส าหรับการเข้าสูร่ะบบ e-studentloan 
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งานบริการและสวสัดิการ 

 

 
 งานบริการสุขภาพและอนามัย 
 สิทธิในการเข้ารับบริการสาธารณสุข 

กรณีอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ผู้มีสิทธิเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน อยู่ไกลจากหน่วยบริการ

ประจ าตามสิทธิ สามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ตามความจ าเป็น โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต 
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต จ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อการรอดชีวิต 

สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อแสดง
ตนในการเข้ารับบริการ จะได้รับการรักษาจนอาการพ้นวิกฤตจากนั้น โรงพยาบาลที่ให้การรักษาจะ
ส่งตัวผู้ป่วยกลับไปยังหน่วยบริการประจ า ต่อไป 

 การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข 
     กรณีทั่วไป (นักศึกษาท่ีมีภมูลิ าเนาอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสงขลา) 
     นักศึกษาสามารถแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว
ประชาชนท่ีทางราชการออกให้ ต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจ าของผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยแจ้งความจ านงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ 

กรณีย้ายสิทธิ  
นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างอ าเภอ หรือ ต่างจังหวัด สามารถยื่นค าร้องขอย้ายสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติได้ โดยเปิดให้บริการขอย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีละ 4 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 

ส าหรับลงทะเบียนย้ายสิทธิบัตรทอง 
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 บริการที่คุ้มครอง 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา  

ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด จนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง โรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูสง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ เอดส์ วัณโรค ฯลฯ รวมถึงการฟื้นฟู
สมรรถภาพตามข้อบ่งช้ีของแพทย์ 

การบริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน้ านม การเคลือบหลุมร่องฟัน ผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียม    
การท าฟันปลอม ฐานพลาสติก เป็นต้น 

ค่ายาและเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตามประกาศ
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ 
การจัดการส่งต่อ เพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ 
บริการแพทย์แผนไทย ตามข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ ได้แก่ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การ

นวดเพื่อการรักษาและทับหม้อเกลือ ฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อ
รักษา 

การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จ าเป็นต้องได้รับ
การฟื้นฟู เช่น กายภาพบ าบัด จิตบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด กิจกรรมบ าบัด ฟื้นฟูการได้ยิน ฟื้นฟูการ
มองเห็น และรับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการตามเกณฑ์ที่ สปสช.ก าหนด 

 

 งานประกันอุบัตเิหตุ 
   ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ

บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้ตกลงท าประกันอุบัติเหตุ
แบบกลุ่ม ให้แก่นักศึกษา โดยมีผลประโยชน์ความคุ้มครอง ดังนี้ 
 ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ป ี

เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 สิ้นสุด 1 มิถุนายน  2563 
 ผลประโยชน์ความคุ้มครอง (บาท) 
1. เสียชีวิต และทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุทั่วไป หรือ 200,000 

ถูกฆาตกรรม  
2. เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุขณะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายใน 400,000 

หรือนอกมหาวิทยาลัย  
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3. เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร จากการถูกฆาตกรรม 200,000 
4. ค่าปลงศพกรณีเสยีชีวิตจากโรคภยัไข้เจ็บ 30,000 
5. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัตเิหตุแตล่ะครั้ง 20,000 

(ต้องใช้ใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ตัวจริงเท่านั้น) 
6. กรณีสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ 

สายตา  2   ข้าง หรือ 200,000 
  ข้อมือ  2 ข้าง หรือ 
  ข้อเท้า 2  ข้าง หรือ มากกว่า 100%  
สายตา 1 ข้าง หรือ 120,000 
 ข้อมือ 1 ข้าง หรือ 
 ข้อเท้า 1  ข้าง (60%)  
หูหนวกทั้ง 2 ข้าง หรือเป็นใบ้ (50%) 100,000 

หูหนวก 1 ข้าง (15%) 30,000 
นิ้วหัวแม่มือ 2 ข้อ (25%) 50,000  
นิ้วหัวแม่มือ 1 ข้อ หรือ นิ้วช้ี 3 ข้อ (10%) 20,000 

7. ค่าชดเชยการรักษาอุบัติเหตุ 
กรณผีู้ป่วยนอก ต่อครั้ง 300 
   กรณี รักษาสถานีอนามัย ครั้งละ 100 
กรณผีู้ป่วยใน วันละ 500  

หมายเหตุ  การเบิกค่ารักษาพยาบาลต้องเลือกใช้สิทธ์ิใดสิทธ์ิหนึ่งเท่าน้ัน 
 หลักฐานการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 

1. กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มีเอกสารดังน้ี 
-  แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
-  ใบเสร็จรับเงิน  ฉบับจริง 
-  ใบรับรองแพทย์   ฉบับจริง 

2.กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ มีเอกสารดังน้ี 
-  แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
-  ส าเนาใบมรณะบตัร 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้เสียชีวิต) 
-  ส าเนาทะเบียนบา้น (ผู้เสียชีวิต) ท่ีระบุค าว่า “ตาย” 
-  ส าเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา  
-  ส าเนาทะเบียนบา้น บิดา/มารดา 
- ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดา/มารดา 
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สถานที่ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา 
 
 

 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
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ปฏิทินกิจกรรม 

 
 

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

1 ก.ค. 62 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 
1 - 13 ก.ค.62 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
1 - 15 ก.ค. 62 ส่งแบบค าร้องขอลาศึกษาต่อฯ (กรณจีับได้ใบแดง) 
7 ก.ค. 62 ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร 
9 - 10 ก.ค. 62 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และสมโภชเทียนพรรษา 
11 ก.ค. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู และคนดีราชมงคลศรีวิชัย (ภาคปกติ) 
13 ก.ค. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู (ภาคสมทบ) 
15 ก.ค. – 20 ส.ค. 62 ส่งแบบค าขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจ าการ 
5 ส.ค.62 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริฯ 
1 - 11 ส.ค. 62 ท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
11 – 17 ส.ค. 62 แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ณ วิทยาเขตตรัง 
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บุคลากร 
กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
ผู้บริหาร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 นายส าราญ   ขวัญยืน   ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 นางดาวดล  จันทรประทิน 
งานบริหารงานทั่วไป 
 นางสาวจิราพร  เทพวารินทร์ 

นางพรกนก  อินทศิริ 
 นางสาวสโรชา  เรืองกาญจน์ 
งานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา กีฬา 

นางสาวจุฑมาศ  ประดิษฐสาร 
นางนันท์นภัส  โอภาโส  (งานทหาร) 
นายณัฐวุฒิ  ทองศร (งานองค์การนักศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
นายนิทัศน์  ข าตรี (งานชมรมนักศึกษา) 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 นางขนิษฐา  พุธจันทร์  (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา) 
 นางวันทนา  เทพกูล  (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา) 
 นางสาวสุมณฑา  สุวรรโณ  (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา) 
 นายราเชนทร์  อาการส  (ทุนการศึกษา) 
งานบริการและสวัสดิการ บริการสุขภาพและอนามัย 

นางพรกนก  อินทศิริ 
 นางสาวณัฐกาญจน์  จันทร์ศรีบุตร  (งานประกันอุบัติเหตุ) 
 นายซัมพูเด็ง  มีนา  (งานพยาบาล) 
 นายคุณากร  จิตจันทร์ 
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บันทึกเพิ่มเติม 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


