
                        วาระที ่2 
รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    

ครั้งที ่ 13(7/2554)        
วันพุธที ่ 7  กนัยายน  2554    เวลา  14.30 น.                    

ณ  หอ้งประชมุ  215  สาํนกังานอธกิารบด ี            
       
 

ผูม้าประชมุ     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร      ประธานกรรมการ  
     รองศาสตราจารย์วรัญ  ตันชัยสวัสด์ิ   
2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี                               รองประธานกรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสนัต์ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
     อาจารย์เอกนรินทร์  เอกอริยะศิริ  
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษ ี
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  สว่างเจริญ 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจดัการศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
     อาจารย์วาสนา  บุญแสวง 
7.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล  (แทน) 
8.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
     ดร.หทัยรตัน์  แสงจันทร ์
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกลุ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ             กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  อุณหวิวรรธน์  (แทน) 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทยท์ันตแพทย์เศรษฐกร  พงศ์พานิช 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
14.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์  กรรมการ   
      ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
      อาจารย์พรปวีณ์  ศรีงาม 
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16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ     
      ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว      
      วิทยาเขตภูเก็ต     
      อาจารย์สุมัธยา  ธรรมจกัร  (แทน)  กรรมการ 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
      ดร.รัชฎาภรณ์  จันทร์อุดม    กรรมการ   
19.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
      นางวิภาพรรณ  อินนุรกัษ์  (แทน) 
20.  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ปัญญรกัษ์  งามศรีตระกูล 
21.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
22.  นางอุไรรัชต์   กาเทพ                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
23.  นางสาวจิราภรณ์   นวลวัฒนา      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้ 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร  กรรมการ   
4.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้   กรรมการ  
5.  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  กรรมการ   
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต   กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
8.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์   กรรมการ  
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ   
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร          กรรมการ 
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
14.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           กรรมการ 
15.  รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
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17.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะรฐัศาสตร ์ กรรมการ 
19.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะวิทยาการสื่อสาร กรรมการ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. ประธานโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
      

เริม่ประชมุเวลา  14.30 น.                  
              ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
     ไม่ม ี
 

วาระที ่2  การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ครัง้ที ่ 
             12(6/2554) วนัที ่3 สงิหาคม 2554  
             ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยให้แก้ไข  ดังนี้ 
     - หน้า 4 แก้คําว่า  “วันที่  11-13  มการาคม 2555” เป็น “วันที่  11-13  มกราคม 2555” 
     - หน้า 7 แก้คําว่า  “3. แจง้คณะ/วิทยาเขต/หน่วยงาน...”  เป็น  “4. แจ้งคณะ/วิทยาเขต/หน่วยงาน...” 
 

วาระที ่3 วาระแจง้เพื่อทราบ 
    3.1 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการประชุมวิชาการ “ผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาสําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป ของเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้” วันที่ 12 
กันยายน 2554 และโครงการ “ค้นคนดี” วันที่ 13 กันยายน 2554          
         ที่ประชุมรับทราบ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศกึษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 
“ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคใต้ 
วันที่ 12 กันยายน 2554 และโครงการ “ค้นคนดี” วันที่ 13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า อ.หาดใหญ ่
จ.สงขลา จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่นางสาวปณิญชญาณ์  รัตนอบุล  
และว่าที่ร้อยตรีสาวิตรี  ตาละตา โทร. 2910-1  หรือ E-mail : panichaya.r@psu.ac.th ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม   
 

    3.2  ตอบข้อหารือเรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสตูรแล้ว 
                  ที่ประชุมรับทราบ ผลการหารือของ สกอ. เกี่ยวกับการกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรกรณีหลักสูตร
ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อมูล ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
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       1. กรณีหลักสูตรได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยให้งดรับนักศึกษา และปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษา
คนสุดท้ายพ้นสภาพจากหลักสูตรไปแล้ว  กรณีดังกล่าวถึงแม้จะมีนักศึกษาเหลืออยู่จํานวนไม่มากก็ต้องมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจํานวนอย่างน้อย 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   
      2. อาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรแล้วแต่ยังมีนักศึกษาตกค้าง 
จะไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรอื่นไม่ได้ ต้องรอจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายพ้นสภาพจาก
หลักสูตรไปแล้ว  
        ซึ่งจากผลการหารือดังกล่าว ประธานให้หารือ สกอ. เพิ่มเติมในกรณีที่หลกัสูตรดังกล่าวมีนกัศึกษา
ตกค้าง  1 คน  และเป็นนักศกึษาทีเ่รียนช้าใช้เวลาในการศกึษาแล้ว  6 ปี  แต่ยังไม่สําเร็จการศกึษา    จะมีแนวทางใน
การผ่อนผนัปัญหาเรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างไร    เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยกว่า และต้องใช้
อาจารย์ประจําหลกัสูตร ที่ประจําอยู่ ณ หลกัสูตรเดิม 
 
   3.3  ประกาศปริญญาเภสชัศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ ที่สภาเภสัชกรรมรับรองในปี
การศึกษา 2555 
                   ที่ประชุมรับทราบ ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2554 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะ
เภสัชศาสตร์ต่าง ๆ ทีส่ภาเภสัชกรรมรับรองในปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    
  

วาระที ่4  เรือ่งนโยบายทางวชิาการ  
     4.1  การพิจารณาทบทวนการกําหนดจํานวนหน่วยกิตรายวิชาฝึกงาน               
                    สกอ. ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน 2 
จํานวน 3(0-0-18) หน่วยกิต และรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการบริการเภสัชกรรม  
จํานวน 3(0-0-18) หน่วยกิต โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยปรับแนวปฏิบัติการเขียนจํานวนหน่วยกิตในส่วนของ
หัวข้อที่ 6  รายวิชาฝึกงาน  ที่กําหนดให้การฝึกปฏิบัติงาน  1 หน่วยกิต  ใช้เวลาฝึกปฏิบัติ 3-6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และไม่
ต้องระบุจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ เนื่องจากถือว่ารายวิชานี้มีลักษณะเป็นการปฏิบัติรวมอยู่ในการศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว 
ทั้งนี้ จํานวนชั่วโมงรวมในวงเล็บเป็น 3-6 เท่า ของจํานวนหน่วยกิต ซึง่จากการกําหนดจํานวนหน่วยกิตและจํานวน
ช่ัวโมงตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในหลกัสตูรระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในข้อ 6 “การคิดจํานวนหน่วยกิต” จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติดังกล่าวให้มี
ความสอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย ฝ่ายวิชาการจึงสนอที่ประชมุคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณาทบทวนการกําหนดจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาฝึกงาน ในส่วนของ
รายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกสอน การฝึกงานภาคสนาม การฝึกในแหลง่ฝึกปฏิบัติ  การฝึกงานในโรงพยาบาล ซึ่งเดิม
กําหนดไว้ ดังนี้ 
                - กําหนดให้การฝึกปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติ 3-6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และไม่ต้องระบุจํานวน
ช่ัวโมงปฏิบัติ เนื่องจากถือว่ารายวิชานี้มีลักษณะเป็นการปฎิบัติรวมอยู่ในการศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว ทั้งนี้ จํานวน
ช่ัวโมงรวมในวงเล็บเป็น 3-6 เท่า ของจํานวนหน่วยกิต 
                   ตัวอย่าง จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

1(0-0-3)  1(0-0-5) 
1(0-0-4)  1(0-0-6)   

 การฝึกสอน 6(0-0-36) 



 5 

                  - กรณีรายวิชาฝึกงานที่ไม่กําหนดเป็นจํานวนหน่วยกิต ให้กําหนดเป็นจํานวนชั่วโมงที่ใช้ในการฝึกงาน
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 
                      

  มตทิี่ประชมุ   เห็นชอบให้ปรับการเขียนจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาฝึกงานใหม่โดยกําหนดการ
เขียนจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาฝึกงาน  เป็นดังนี้ 
       รายวชิาฝกึงาน  เช่น สหกิจศึกษา การฝึกสอน การฝึกงานภาคสนาม การฝึกงานในแหล่งฝึกปฏิบัติ  
การฝึกงานในโรงพยาบาล     
          - กําหนดให้การฝึกปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต   ประกอบด้วย  จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 3-6 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ ทั้งนี้  จํานวนชั่วโมงรวมในวงเล็บเป็น 3-6  เท่าของจํานวนหน่วยกิต 
                   ตัวอยา่ง    จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)  
                            1(0-3-0) 
            1(0-4-0)    
             1(0-5-0)  
                                         1(0-6-0) 
                    สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า   6(0-18-0)  หรอื  6(0-24-0)  หรือ 6(0-30-0) หรือ 6(0-36-0)  
                    การฝึกสอน  6(0-36-0) 
                 -  กรณีรายวิชาฝึกงานที่ไม่กําหนดเป็นจํานวนหน่วยกิต  ให้กําหนดเป็นจํานวนชั่วโมงที่ใช้ในการฝึกงาน 
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 
   และใหแ้จ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้คณะ/วิทยาเขต เพื่อนําไปใช้ในการจัดทําหลักสูตรใหม่/หลักสูตร
ปรับปรุงที่อยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่ส่งหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอสภาวิชาการหรือสภามหาวิทยาลัย  
หรือแจ้งสกอ.รบัทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรโดยขอให้ปรับแก้ในเอกสารก่อนเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ต่อไป 
 

     4.2  การเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชาของหลักสูตรกลาง มาใช้เลขรหัสรายวิชาของคณะแทน 
                     คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี-
สารสนเทศ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2546  โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย ปัจจบัุนคณะฯ กําลัง
ปรับปรุงหลักสตูรฯ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และมีแผนการเปิด
สอนหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2555  การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้  คณะประสงค์จะเปลี่ยนรหัสรายวิชาของ
หลักสูตรจากเดิมใช้รหัสรายวิชาของหลักสูตรรหัสกลาง รหัส 3 ตัวแรกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คอื 100-106  และ
หมวดวิชาอื่น คือ 140 เปลี่ยนเป็นใช้รหัสรายวิชาหลักสูตรของคณะแทน คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้รหัส 975  และ
หมวดวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใช้รหสั 989  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                     
                       มตทิีป่ระชุม  ให้ชะลอการเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรกลาง) ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต โดยให้ใช้รหัสกลางของ
มหาวิทยาลัยไปก่อน  เพื่อเอื้อต่อวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีใช้หลักสูตรรหัสกลาง เปิดรับ
นักศึกษาและไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้ทนั 
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     4.3  การจดังานวัน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (Our Soul is for the Benefit of 
Mankind) 24 กันยายน 2554 
                     มหาวิทยาลัยกําหนดให้วันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็นวัน“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 
(Our Soul is for the Benefit of Mankind) เพื่อน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก และ
สะท้อนการดําเนินการตามพระปณิธาน “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่” โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12(6/2554) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้ทั้ง 
5 วิทยาเขตจัดกิจกรรมวัน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (Our Soul is for the Benefit of Mankind)  
โดยในการดําเนินการมหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือวิทยาเขตจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว และแจ้งรายละเอยีดการจัด
กิจกรรมไปยังมหาวิทยาลัย  แล้ว  ฝ่ายวิชาการจึงเสนอคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์รบัทราบซึ่ง
วิทยาเขตต่างๆ ได้แจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวมายังมหาวทิยาลยั ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม และขอใหป้ระชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวโดยกิจกรรมทีแ่ต่ละ
วิทยาเขตจัดมีดังนี้ 
   วิทยาเขตหาดใหญ ่
  จัดกิจกรรม 3 ส่วน คือ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, ห้างโอเดียนแฟชั่น
มอลล์ และชุมชนด้อยโอกาส โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุ วางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระบรมราชชนก ภายหลังเสร็จพิธี จะร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่กําหนด  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
  กจิกรรมทีศ่นูยป์ระชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ป ี มดีังนี ้ วีดิทัศน์เทิดพระนามสมเด็จ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก  พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร้องเพลงหมู ่
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัย  เสวนาระหว่างนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการจัด
โครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีส่ะท้อนประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจทีห่นึ่ง   เสวนาระหว่างคณะ 
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  นําเสนอบทกลอน/เพลง ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก  
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา คณะ/หน่วยงานที่สะท้อนประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจทีห่นึ่ง  การบรกิาร
ด้านสุขภาพฟร ีประกอบด้วย การตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิต การนวด โยคะ ฯลฯ  กิจกรรมการระดมเงินเข้ากองทุน 
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เช่น กิจกรรมสอยดาว รับบริจาคเงิน ประมูลสิ่งของจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
การจําหน่ายของที่ระลึก   การแจกกระปุกออมสิน เพื่อออมเงินช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  การแสดงดนตรี   

กจิกรรมทีห่า้งโอเดยีนแฟชัน่มอลล์  คณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ นําโดยคณะเทคนิคการแพทย์ 
ร่วมกันจัดกิจกรรม  ณ  ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์  มีดังนี้ วีดิทัศน์เทิดพระนามสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดช
วิกรมพระบรมราชชนก  ร้องเพลงหมู่ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปน็กิจทีห่นึ่ง” โดยนักศึกษามหาวทิยาลัย  นทิรรศการ
พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  กิจกรรมด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 
การตรวจรักษา การรับบริจาคโลหิต สาธิตการทําอาหารสุขภาพด้วยพืช ผักสมุนไพร สาธิตการทําพิมเสนน้ํา ให้บรกิาร
วินิจฉัยธาตุเจ้าเรือน พร้อมให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามธาตุเจ้าเรือนเพื่อปรับสมดุลของ
ร่างกาย การตรวจสุขภาพช่องปาก ฯลฯ  กิจกรรมการระดมเงินเข้ากองทุน ประโยชน์ของเพื่อนมนษุย์เป็นกิจที่หนึ่ง  เช่น 
กิจกรรมสอยดาว รับบริจาคเงิน การจําหน่ายของที่ระลึก การแจกกระปุกออมสิน เพื่อออมเงินช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์
การแสดงดนตรี 
 



 7 

  กิจกรรมที่จัดให้แก่ชุมชนด้อยโอกาส  คณะในกลุ่มสาขาที่ไม่ใช่สาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
นําโดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนด้อยโอกาส  
   วิทยาเขตปัตตานี 
  จัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ดังนี้   
   กองอาคารและสถานที่  จัดกิจกรรมในวันที่ 6 กันยายน 2554 ในชื่อโครงการ Big Cleaning Day 
โดย Big Cleaning ภายในอาคารและรอบ ๆ อาคารปฏิบัติการ 
  คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนวันที่ 24 กันยายน 2554 คือโครงการให้ถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : จิตสาธารณะ ในวันที่ 6 กันยายน 2554 โดยมอบหมายให้นักศึกษาทํา
โครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ กิจกรรมที่จัดในวันที่ 24 กันยายน 2554 มีดังนี้ ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์  20 รูป   
พิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพพระราชานุสาวรีย์ฯ   กิจกรรมนําเสนอโครงการ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง” จํานวน 18 โครงการ  ได้แก่  โครงการสานฝันแบ่งปันความรู้สู่น้อง   โครงการระเบิดจุลินทรีย์: คืนชีวิต
สู่ธรรมชาติใต้ผืนน้ํา   โครงการป.ละแปลง   โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง   โครงการนักคิดพิชิตขยะ   
โครงการสามัคคีไมตรี ขุดลอกท่อระบายน้ํา   โครงการปั่นจักรยานลดโลกร้อนคารวาน BICYCLE   โครงการพี่สอน
น้องฝึกทักษะการทํางาน handmade จากเศษวัสดุเหลือใช้   โครงการสานฝันปันน้ําใจเพื่อน้อง เพื่อเรา เพื่อ
สิ่งแวดล้อม   โครงการกล้าพันธ์ุใหม่ สร้างสรรค์ธรรมชาติให้โลกสู่วันวาน    โครงการใจหนึ่งเดียว เกี่ยวสัมพันธ์ ปันรัก
ให้น้อง    โครงการรู้รักษ์อย่างปลอดภัย  โครงการธนาคารขยะออมสิน โครงการสามัคคีรวมพลัง สัมพันธ์พ่ีกับน้อง 
โครงการ“แนะแนวทาง แนะนําฝัน” โครงการสานรักจากพ่ีสู่น้อง โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการศึกษา และ
โครงการศิลป์เติมฝัน แบ่งปันความรู้ สานสัมพันธ์สู่น้อง   จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนพร้อมนําเงิน  หนังสือ  สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนไปบริจาค กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ นอกจากนี้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้รับบริจาค เงิน หนังสือ สื่อการเรียนการสอน  และอุปกรณ์เพื่อบริจาคในวัน “ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  และสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์   ได้จัดจําหน่ายต้นแคกตัสเพื่อระดมทุนไปบริจาคอีก
ส่วนหนึ่ง 
  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ “เติมรัก สร้างสุขนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ ปัตตานี” ในวันที่ 9 กันยายน 2554 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้  กิจกรรมตรวจคัด
กรองสุขภาพเบื้องต้น  กิจกรรมตรวจคัดกรองด้าน EQ และให้คําปรึกษาสําหรับเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและสมาธิ
สั้น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะทั้งกายและจิตได้แก่ เกมส์ Bingo สุขภาพต่อภาพวาดรูป สันทนาการ  
สอนสุขศึกษา โดยจัดทําเป็นละครมือ เรื่อง “บ๊ายบาย...เหา”   กิจกรรมกําจัดเหา   ประกวดการล้างมือ 
  สํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  จัดโครงการส่งเสริมสานฝันปันรัก ในวันที่ 24 กันยายน 2554 
เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและสร้างความสามัคคี 
  คณะวิทยาการสื่อสาร จัดโครงการประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อน้อง ในเดือนธันวาคม 
2554 เป็นกิจกรรมประดิษฐ์สื่อ เพื่อร่วมกิจกรรมกับนักเรียนประถมของโรงเรียนในปัตตานีที่ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ 
พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน 
   วิทยาเขตภูเก็ต 
  ภายในวิทยาเขต   จัดกิจกรรม  ดังนี้   พิธีวางพวงมาลาราชสักการะหน้าพระสาทิสลักษณ์สมเด็จ- 
พระพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก   มอบรางวัลโครงการดีเด่นของโครงการ “การสร้าง
เครือข่ายเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 
 






