
                        วาระที ่2 
รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    

ครั้งที ่ 12(6/2554)        
วันพุธที ่ 3  สงิหาคม  2554    เวลา  14.30 น.                    

ณ  หอ้งประชมุ  215  สาํนกังานอธกิารบด ี            
       
 

ผูม้าประชมุ     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชัยสวัสด์ิ   
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี                               รองประธานกรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสนัต์ 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
     อาจารย์เอกนรินทร์  เอกอริยะศิริ  
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร  กรรมการ   
     รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
7.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  แสงปญัญา 
8.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจดัการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
     อาจารย์วาสนา  บุญแสวง 
9.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี  พลอินทร ์ (แทน) 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
      ดร.นันทิยา  จ้อยชะรัด 
15.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์  กรรมการ   
      ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์     
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16.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
       อาจารย์เล็ก  แซจ่ิว 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะรฐัศาสตร ์ กรรมการ 
       ดร.สามารถ  ทองเฝือ 
18. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
      ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
       อาจารย์สุดฤดี  บํารุง  
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว      
      วิทยาเขตภูเก็ต     
      อาจารย์สมเจตน์  ศรีระบาย   กรรมการ 
21. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
     ดร.รัชฎาภรณ์  จันทร์อุดม    กรรมการ   
22.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
      ดร.ปิยะนชุ  ปรีชานนท์ 
23.  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
       รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรตีระกูล 
24.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
25.  นางอุไรรัชต์   กาเทพ                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
26.  นางสาวจิราภรณ์   นวลวัฒนา      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้ 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ  
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้   กรรมการ  
5.  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  กรรมการ   
6.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
9.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์   กรรมการ  
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ   
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร          กรรมการ 
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13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
17.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
      

เริม่ประชมุเวลา  14.40 น.                  
              ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     ไม่ม ี
 

วาระที ่2  การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ครัง้ที ่ 
             11(5/2554) วนัที ่6 กรกฎาคม 2554 
             ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยให้ตัดรายชื่อผู้มาประชุมไม่ได้ ลําดับที่ 3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  ออก       
 

วาระที ่3 วาระแจง้เพื่อทราบ 
    3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การเขียนและการประเมินมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ดี" เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554          
         ที่ประชุมรับทราบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การเขียนและการประเมิน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี" เมือ่วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554  ณ ห้องสุรยิาศศิน ช้ัน 8 ลกีาร์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ ่
จ.สงขลา จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

    3.2  การประชุมวิชาการ เรื่อง "The First PSU Education Conference" วันที่ 17-18 สิงหาคม 2554 
                  ที่ประชุมรับทราบ  การจัดโครงการประชุมวิชาการ  เรื่อง “The First PSU Education Conference” 
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม  2554  ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อใหผู้้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนที่สอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาและสามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว    
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   3.3  แนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ. ของหลักสตูร   
                   ที่ประชุมรับทราบ  แนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ. ของหลักสูตร  ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554  ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้นับ
จํานวนปีของหลักสูตรที่ถึงรอบการปรับปรุง   โดยเริ่มนบัต้ังแต่ปีการศึกษาที่เริ่มรับนกัศึกษาและใหก้องทะเบียนและ
ประมวลผลแจง้การเปิดรับนักศึกษาหลักสตูรต่างๆ (ระดับปริญญาตรี) ไปยังกองบริการการศึกษา ทั้งนี้ การระบุปี 
พ.ศ. บนปกหลักสูตร ให้ระบุตามปี พ.ศ. ที่สภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติเช่นเดิม ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม    
 

   3.4  ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Roles & 
Experiences in Cultivating Global Citizens" ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2555   
                    ที่ประชุมรับทราบ การประชาสัมพันธ์เชญิเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาต ิ   เรือ่ง 
"Roles & Experiences in Cultivating Global Citizens"  ระหว่างวันที ่ 11-13  มกราคม 2555 ณ โรงแรมอมิพีเรียล 
ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ   จัดขึ้นโดยเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้
การประชุมในครั้งนี้มีการเปิดเวทีให้นําเสนอบทความ  ซึ่งหากมีผู้สนใจสามารถส่ง  Abstract   ไปที่อีเมล์  
ICGE2010@chula.ac.th  ได้ถึงวันที่  29  สิงหาคม  2554  และสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที ่สํานกังาน
เครือข่ายการศกึษาทั่วไปแห่งประเทศไทย  ตึกวิทยพัฒนา ช้ัน 6 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์ 02-3183920 โทรสาร 02-2183917 E-mail:ICGE2010@chula.ac.th และขอความร่วมมือคณะ/วิทยาเขต
ประชาสมัพันธ์เชิญชวนบคุลากรเข้ารว่มประชุมวิชาการดังกล่าว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

วาระที ่4  เรือ่งนโยบายทางวชิาการ  
     4.1  บัตรประจําตัวนักศึกษา และบัตรบคุลากรแบบ RFID               
                    ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรีนยนรู้ฯ  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับบัตรประจําตัวนักศึกษา และบัตร
บุคลากรแบบ RFID  ว่าปัจจุบันบัตร RFID เป็นบัตรที่มีความแพร่หลายในการใช้งานมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีกว่าบัตร
แบบบาร์โค้ด หรือบัตรแถบแม่เหล็ก คือ นอกจากจะสามารถอ่านบัตรได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับเครื่องอ่านแล้ว ยังไม่มี
ข้อจํากัดด้าน line of sight แบบการอ่านบาร์โค้ดอีกด้วย ทําให้ลดความยุ่งยากลงได้มาก เช่น ไม่ต้องดึงบัตรออกจาก
กระเป๋า เครื่องอ่านก็สามารถอ่านข้อมูลได้หากอยู่ในรัศมีทํางานของเครื่องอ่านในโอกาสที่สํานักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จะย้ายไปยังอาคารใหม่ในปี 2554 สํานักฯ จึงมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนระบบการ
ควบคุมการเข้าออกของผู้เข้ามาใช้บริการจากเดิมที่ใช้วิธียืนยันตัวตนด้วยการอ่านบาร์โค้ดจํากบัตรนักศึกษา หรือบัตร
บุคลากร หรือใช้วิธีป้อนรหัสประจําตัว มาเป็นการยนืยันตัวตนโดยอ่านข้อมูลจํากบัตร RFID เพราะสามารถป้องกัน
การปลอมตัว หรือปลอมบัตรได้ดีกว่า จึงได้นําเสนอแนวคิดนี้ในที่ประชุมทีมวิชาการเมื่อปลายปี 2553 และได้รับความ
เห็นชอบให้ดําเนินการ  หลังจากนั้น   ทีมงานที่ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ผู้อํานวยการ
กองทะเบียนและประมวลผลและผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้นัดหารือกับตัวแทนจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา และธนาคารได้ตอบตกลงที่จะทําบัตรนักศึกษาสําหรับรุ่นที่
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 ให้เป็นบัตรที่ม ี RFID ในตัว โดยจะแจ้งข้อมูลทางเทคนิคใหท้ราบหลังจากหารือกับ
สํานักงานใหญแ่ล้ว และประมาณเดือน พ.ค. 2554 ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้รับการ
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ติดต่อจากทีมไอทีของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อแจ้งข้อมูลทางเทคนิคใหท้ราบว่า บัตร RFID ที่จะใช้เป็นบัตร Mifare 
ที่มีหน่วยความจํา 1 kB ทํางานที่ความถี่ 13.56 MHz  และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO-14443A หลังจากนั้น มีการ 
ประสานงานเพื่อกําหนดขอ้มลูที่จะบันทกึ และรูปแบบของการบันทึกข้อมลูโดยสรุปแล้ว มีการบันทกึข้อมลูในบัตร ดังนี ้
รหัสนักศึกษา  วันหมดอายุของบัตร คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุลภาษาไทย คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ภาษาอังกฤษ  
คณะ  กรุ๊ปเลือด   วันออกบัตร  และเพื่อป้องกันการอ่านข้อมูลจากบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้กําหนด access key 
สําหรับการอ่านข้อมูลต่างๆ ในบัตร และรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในทางเทคนิคเท่านั้นในขณะเดียวกันสํานักทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้ให้นักวิทยาศาสตร์ของสํานักฯ ศึกษาเรื่องของบัตร RFID และจะสร้างหรือปรับปรุงเครื่อง
อ่านบัตร RFID โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จนประสบความสําเร็จไปแล้วกว่า 80% 
สําหรับนักศึกษาเดิม และบคุลากร มหาวิทยาลัยจะต้องลงทุนทําบัตร RFID ให้เป็นการเพิ่มเติมคาดว่า จะมีจํานวน
ประมาณ 40,000 บัตร หากซื้อจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย ราคาอยู่ระหว่าง 28-38 บาท/บัตร หากซื้อจาก
ผู้ผลิตในประเทศจีนโดยตรง ราคาอยู่ระหว่าง USD 0.46-0.54/บัตร (ประมาณ 15 บาท/บัตร) นอกจากนี้ ได้แจ้งเรื่อง
การใช้บัตร RFID ให้ทมีงานดูแลระบบ PSU Passport ทราบอย่างไม่เป็นทางการแล้ว และต้องมีการประสานงานใน
เรื่องนี้ต่อไปว่า จะต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบัตร RFID ในฐานข้อมูลของ PSU Passport หรือไม่  สํานักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพือ่ทราบ และเพื่อให้
คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาใช้ประโยชน์จากบัตร RFID ต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
    

  มตทิี่ประชมุ   ที่ประชุมรับทราบข้อมูลข้างต้นและให้เสนอที่ประชุมคณบดีในการประชุมวันที่ 4 
สิงหาคม 2554 เพื่อพิจารณากําหนดเชิงนโยบายว่าจะใช้บัตรดังกล่าวทั้ง 5 วิทยาเขตและทุกระดับการศึกษาหรือไม่ 
 

     4.2  การเทียบเท่ารายวิชาสุขภาวะกายและจิตกับรายวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาเขตตรัง 
                      มหาวิทยาลยัได้แจ้งให้วิทยาเขตตรัง พิจารณาดําเนินการกําหนดรายวิชาสุขภาวะกายและจิต ซึ่งเป็นวิชา
บังคับตามนโยบายของมหาวทิยาลัย ไว้ในหลักสูตรหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและ
วิสาหกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  และหลักสูตรอื่นๆ ทั้งนี้ 
วิทยาเขตตรังสามารถกําหนดรายวิชาอื่นที่เทียบเท่ากับรายวิชาข้างต้นไว้ในหลักสตูรได้ โดยให้คณะกรรมการวิชาการ 
วิทยาเขตตรัง เป็นผู้เทียบเท่าและขอใหแ้จ้งหลักฐานการพจิารณาการเทียบเท่ารายวิชาดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบด้วย วิทยาเขตตรังโดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที ่ 18 
มิถุนายน 2553  ได้มีมติเหน็ชอบให้เปลี่ยนแปลงรายวิชา 942-112 สขุภาวะกายและจิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรายวิชาดังกล่าวนั้น ได้มีการเสนอให้
คณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และกรรมการวิชาการวิทยาเขตตรัง ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วพร้อมกับการพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ในคราว
เดียวกัน ในการประชุมครั้งที่ 3(3/2553) เมื่อวันที่  19 สงิหาคม 2553 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ารายวิชา 942-112 สุขภาวะ
กายและจิต ได้มีเนื้อหาสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ แล้วดังนี้   
      1) รายวิชา 942-204 จติวิทยาเพื่อการดํารงชีวิตที่มีสุข   
      2) รายวิชา 942-111 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  
      3) รายวิชา 947-101 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม  
      4) รายวิชา 942-205 การสื่อสารและการเผยแพร่สารสนเทศ 
      5) รายวิชาพลศึกษาที่ไมเ่น้นสอนเฉพาะกีฬาเท่านั้น   
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 ทั้งนี้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มีกิจกรรมใหน้ักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้สอดแทรกเกี่ยวกับ
สุขภาพให้นักศกึษาด้วย ทั้งนี้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่วิทยาเขตตรังจัดให้นักศึกษานัน้ วิทยาเขตได้จัดให้สอดคล้อง
กับบริบทของนักศึกษาในวิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตตรังได้เล็งเห็นความสําคัญในการเปิดให้มีรายวิชา 941-100 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเพิ่มด้วย และเหน็ว่ารายวิชาต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทําให้นักศึกษามทีัง้สุขภาพกายและ
สุขภาพใจครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับทราบข้อมูล 
ดังกล่าว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 

                    มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการข้างต้นตามที่วิทยาเขตตรังเสนอ 
 
 

     4.3 การขอเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี ที่เปิดสอน ณ 
วิทยาเขตปัตตานี กับหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ของ
วิทยาเขตหาดใหญ ่
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดําเนินการโดยการขอความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  ในการนําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  มาเปิดสอนที่วิทยาเขต
ปัตตานี  โดยรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  เป็นต้นมา  และในปีการศึกษา 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มี
การปรัปปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง
รายวิชาศึกษาทั่วไป  และรายวิชาเฉพาะบางรายวิชา ฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตปัตตานี  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พิจารณา การขอเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตปัตตานี กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่จะนําไปใช้ที่วิทยาเขตปัตตานี และขอบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
    1. เห็นชอบการขอเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่เปิดสอน 
ณ วิทยาเขตปัตตานี กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  ของ
วิทยาเขตหาดใหญ่  เฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเห็นชอบให้ใช้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของ
วิทยาเขตปัตตานี  โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่ปีการศึกษา 2552  เป็นต้นไป 

    2. ให้ปรับจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ  จากเดิม 105 หน่วยกิต เป็น 108 หน่วยกิตเพื่อให้
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของวิทยาเขตปัตตานี มีจํานวนไม่น้อย
กว่า 144 หน่วยกิต ซึ่งเท่ากับจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ
วิทยาเขตหาดใหญ่     
     3. สําหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะและรายละเอียดอ่ืนๆ ขอให้หารือร่วมกันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
ก่อน 
 

4.4 วัน"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" "Our Soul is for the Benefit of Mankind"  
24 กันยายน 2554  
             มหาวิทยาลัยกําหนดให้วันที่  24  กันยายนของทุกปีเป็นวัน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง” “Our Soul is for the Benefit of Mankind” โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2552 รูปแบบการจัดงาน 
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ขึ้นอยู่กับการตกลงภายในวิทยาเขต ซึ่งอาจมีกิจกรรมที่ทําเหมือนกันทุกวิทยาเขตและทาํแยกแต่ละวิทยาเขตโดยใน 
การดําเนินการในปี 2554 ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
        1.  มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ในการดําเนินการกิจกรรมงานวัน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจทีห่นึ่ง” “Our Soul is for the 
Benefit of Mankind” โดยในส่วนของวิทยาเขตหาดใหญ่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานวัน “ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” “Our Soul is for the Benefit of Mankind” เรียบร้อยแล้ว  

2.  ได้หารือร่วมกันเพื่อกําหนดกิจกรรมโดยกําหนดจัดกิจกรรม  3  ส่วนคือ จัดภายในมหาวิทยาลัย  
จัดภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดให้แก่ชุมชน โดยเบื้องต้นกําหนดกิจกรรม ดังนี้ 

กจิกรรมภายในมหาวทิยาลยั 
- ทําบุญตักบาตรพระภิกษุ 
- วางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก 

ภายหลังเสร็จพิธีมีรถรับส่งผูม้ีเกียรติไปส่งที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน 
สําหรับนักศึกษาจะเดินขบวนร่วมกันไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯโดยมีกิจกรรมดังนี้ 

- ชมวิดีทัศน์เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชชนก 
- ฟังปาฐกถาพิเศษ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต่าง ๆ เช่น การประกวดโครงการในรายวิชา 

กิจกรรมเสรมิหลักสูตร, การประกวดโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง, การประกวดกลอน เพลง 
- ร่วมร้องเพลง “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ปลูกต้นไม้  

ชมนิทรรศการ กิจกรรมการออม ฯลฯ ภายหลังการร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรจะแยกย้ายไปร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยและกิจกรรมทีจ่ัดให้แก่ชุมชน ดังนี้ 

กจิกรรมภายนอกมหาวทิยาลยั 
คณะในกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นําโดยคณะเทคนิคการแพทย์จะหารือร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรมโดย 

อาจจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับปีที่ผ่านมา คือ จัดที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ มกิีจกรรมนิทรรศการ การออม 
บริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพ 

กจิกรรมทีจ่ดัใหแ้ก่ชมุชน 
คณะในกลุม่สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําโดยคณะนิติศาสตร์จะหารือร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรม  

โดยอาจจัดกิจกรรมใหแ้ก่โรงเรียน เป็นต้น 
3. แจ้งคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ประกวดผลงานของนักศึกษาที่ดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสรมิ 

หลักสูตร   และส่งผลงานดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกระดับวิทยาเขตต่อไป   สําหรับวิทยาเขตอื่น 
มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ดําเนินการประกวดผลงานของนักศึกษาที่ดําเนินการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร และแจ้ง
ผลการประกวดไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไป 
     4. แจ้งคณะ/วิทยาเขต/หน่วยงาน/บุคคลทั้งอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร/องค์การ/สโมสร/ชมรม  
ส่งโครงการ/กิจกรรมที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
      5. แจ้งคณะจัดทําโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน His RoyalHighness Prince 
Khalifa bin Salman Al Khalifa โดยจัดสรรเงินให้วิทยาเขตละ 20,000 บาทสําหรับจัดโครงการเกี่ยวกับ “ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 1-4 โครงการ/วิทยาเขต โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณโครงการละ 5,000 – 
20,000 บาท หากจัดทําเป็นโครงการขนาดใหญ่โครงการเดียว/วิทยาเขตจะจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 20,000 บาท  
 
 






