
รายงานการประชุมคณะท างานเชิงประเด็นสหกจิศึกษา   คร้ังที ่๑/๒๕๕๓ 
วนัจันทร์ที ่๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑o.oo-๑๒.oo น. 

ณ ห้องประชุม ๒   ส านักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ผู้มาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ประธานคณะท างาน  
รองศาสตราจารย ์ดร. อรัญญา  เชาวลิต  

๒. นายชยัยทุธ  มณีฉาย        คณะท างาน  
วา่ท่ี ร.ต.จิรัฐตกาล  นิลเอสงค ์ (แทน) 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

๓. อาจารยม์ณีรัตน์  รัตนพนัธ์       คณะท างาน  
อาจารยสู่์ขวญั  มุกดาวจิิตร (แทน)    
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

๔. อาจารยม์งคล  วชิรอ าไพ      คณะท างาน  
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

๕. อาจารยพ์ฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม     คณะท างาน  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุณี  เซ่ียงเห็น      คณะท างาน  
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

๗. รองศาสตราจารยม์นสั  อนุศิริ      คณะท างาน   
อาจารยส์ัญญา  ผาสุข (แทน) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

๘. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  คณะท างานและเลขานุการ 
รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี   สุทธรังษี 

 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 

 อาจารยม์ซัลนั สุหลง          คณะท างาน 
มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา     
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. รองศาสตราจารยปั์ญญรักษ ์  งามศรีตระกลู 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
๒. นางสาวยา่ร่อนะ  ศรีอาหมดั  

มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
๓. นางสาวชวนิดา  จนัทรัตน์  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
๔. นายนิรันดร  หนกัแดง  

มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  
๕. นางสาวฝาติหมะ๊   เหมมนัต ์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
๖. นายธงชยั  สุวรรณกาญจน์  

คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
๗. นางสาวกาญจนา  คงแกว้  

กองบริการการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑o. ๒o น. 
 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ประธานท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และใหค้ณะท างานรายงานตวัในท่ีประชุม   พร้อมด าเนินการประชุมตามวาระ ดงัน้ี  
 
วาระแจ้งเพือ่ทราบ 
วาระที ่๑.๑    สรุปผลการจัดโครงการประชุมเร่ือง“การสร้างความเข้าใจด้านสหกจิศึกษาแก่ผู้เรียน” 
 ตามท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ไดด้ าเนินการจดัโครงการประชุม เร่ือง “การสร้างความเขา้ใจ 
ดา้นสหกิจศึกษาแก่ผูเ้รียน”   ในวนัท่ี ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓  ณ  Conference  Hall  ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชสมบติัครบ ๖o ปี  ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร, คณาจารยแ์ละนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ                
ขอเครือข่าย  รวมไปถึงผูแ้ทนจากสถานประกอบการจ านวน 30 แห่ง  ในการเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีเป็นอย่างดี  
แลว้นั้น    ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ผลการจดัโครงการดงักล่าวต่อคณะท างานฯ  โดยความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมใน
คร้ังน้ีอยูใ่นระดบัดี  รายละเอียดดงัเอกสารประกอบวาระ ๑.๑  
 ทีป่ระชุมรับทราบ  
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วาระที ่๑.๒  สรุปผลการจัดโครงการประชุมเร่ือง“Best practice: ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา” 
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ไดด้ าเนินการจดัโครงการประชุม เร่ือง “Best practice: ผลงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา”  ในวนัท่ี ๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓  ณ  Conference  Hall  ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบติัครบ ๖o ปี  ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร, คณาจารยแ์ละนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ  ใน
เครือข่าย   ในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้สหกิจศึกษา และน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาจาก ๓ สถาบนั  
คือ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่, มหาวิทยาลยัทกัษิณ และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จ  านวน ๖ เร่ือง   ซ่ึงไดรั้บการ
ตอบรับจรากผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นอยา่งดี    รายละเอียดดงัเอกสารประกอบวาระ ๑.๒  
 ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
วาระรับรองรายงานการประชุม 
วาระที ่๒.๑  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวนัที ่๓o ตุลาคม  ๒๕๕๒ 
  ตามหนงัสือท่ี  ศธ o๕๒๑/ ว๕๓๕๙   ลงวนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์         
ไดส่้งรายงานการประชุมคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใตต้อนล่าง  คร้ังท่ี 
๒/๒๕๕๒  เม่ือวนัท่ี ๓o ตุลาคม ๒๕๕๒ (มติเวียน) เพื่อขอมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  คณะท างานฯ    
มีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว   รายละเอียดดงัเอกสารประกอบวาระ ๒.๑  
 ทีป่ระชุมรับทราบและให้การรับรองรายงานประชุมดังกล่าวข้างต้น  
 
วาระสืบเน่ือง  
วาระที ่๓.๑  ความคืบหน้าการจัดท าเวบ็ไซต์และฐานข้อมูลของเครือข่ายสหกจิฯ 
 คณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา   ไดก้  าหนดให้มีการจดัท าเวบ็ไซต์และฐานขอ้มูลสหกิจ
ศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใตต้อนล่าง  โดยจดัจา้งห้างหุ้นส่วนจ ากดั แมงโกซอฟท ์ด าเนินการจดัเวบ็ไซตใ์น
วงเงิน  ๕o,ooo บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น)   ในการน้ี การด าเนินงานดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้  จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุม        

    ทีป่ระชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะในการปรับแก้เวบ็ไซต์เครือข่ายสหกจิฯ ในประเด็นต่างๆดังนี ้ 
 ๑.  ในส่วนของเวบ็ไซต์ 

- ปรับตราสัญลกัษณ์(โลโก)้ของมหาวทิยาลยัทกัษิณใหอ้ยูใ่นพื้นท่ีสีฟ้า  โดยอาจจะเปล่ียน    พื้น
หลงัจากสีฟ้าเป็นสีอ่ืน 

- แบรนเนอร์ดา้นขา้ง ปรับให้เล็กลงกวา่เดิม  โดยช่ือสถาบนักบัสัญลกัษณ์(โลโก)้ ใหว้างอยู ่
ในบรรทดัเดียวกนั 

- ในหนา้ข่าว ใหเ้ล็กลงกวา่เดิม  ก าหนดใหมี้แค่หวัขอ้ / รูปภาพ  แลว้สามารถคลิกเขา้ไปอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได ้ เพื่อจะไดเ้พิ่มความจุหวัขอ้ข่าว  และเช่ือมโยง(link) ไปยงัสหกิจของแต่
ละสถาบนั 
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- เพิ่มแถบเมนูอีก 1 บล็อก เก่ียวกบัการเช่ือมโยง (link) ไปยงัเครือข่ายสถานประกอบการต่างๆ 
- เพิ่มการเช่ือมโยง (link) ไปยงัสหกิจศึกษาภาคใต ้
- ขณะน้ีตราสัญลกัษณ์ (โลโก)้ ดา้นในของระบบจดัการ มีเฉพาะมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

เพียงแห่งเดียว เสนอให้เพิ่มตราสัญลกัษณ์(โลโก)้ จากของทุกสถาบนัในเครือข่าย  
 

 ๒.  ในส่วนของโปรแกรม 
- ใหเ้ปล่ียนรหสัเป็น https 
- ใหก้ าหนด admin สูงสุด 1 คน และมีเจา้หนา้ท่ีจากสถาบนัต่างๆ เขา้มาจดัการขอ้มูล 

ของสถานบนัตวัเองได ้
- ก าหนดผูใ้ชท้ ั้งหมด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร,admin, ตวัแทนสถาบนั, นกัศึกษาและสถานประกอบการ  
- โปรแกรมรายงาน   ก าหนดใหแ้สดงออกมาโดยเลือกตามสถานศึกษา, สถานประกอบการ        

ปี พ.ศ……. 
 ใชต้าราง นกัศึกษา สถาบนั หลกัสูตร สถานประกอบการ เช่ือมโยงเป็นรายงานออกมา 
 สถานศึกษาแต่ละแห่ง แต่ละปี มีนกัศึกษาก่ีคน ฝึกงานท่ีไหนบา้ง มีหลกัสูตรอะไรบา้ง   

แต่ละปีมีสถานประกอบการก่ีท่ี  ท่ีไหนบา้ง ประมาณนั้น  
 แต่ละสถานศึกษามีนกัศึกษาคนไหนบา้ง  นกัศึกษาคนนั้นมาจากสถาบนัไหน       

หลกัสูตรอะไร  เป็นตน้ 
 จ านวนสรุปของหลกัสูตร สถาบนั สถานศึกษา  ท ารายงานเป็นยอดสรุปออกมาดว้ย  

 
วาระที๓่.๒  ความคืบหน้าจัดตั้งชมรมสหกจิศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  

 คณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา  ไดม้อบหมายใหม้หาวทิยาลยัหาดใหญ่  เป็นผูรั้บผดิชอบ 
ด าเนินการจดัตั้งชมรมสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใตต้อนล่าง  โดยสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นเงิน ๒o,ooo บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)  ในการน้ี  จึงขอแจ้งรายงานความคืบหน้า                  
การด าเนินงานฯ   รายละเอียดดงัเอกสารท่ีแนบ 
 ทีป่ระชุมรับทราบ   
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วาระเสนอเพือ่พจิารณา  
วาระที ่๔.๑  “ร่าง” รายงานผลการด าเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกจิศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
 ตามหนงัสือท่ี ศธ o๕o๕(๒)/ว ๑๘๗   ลงวนัท่ี ๑๖  กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษา   ไดข้อความร่วมมือใหจ้ดัส่งรายงานประเมินผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสหกิจศึกษา
ปีงบประมาณ   ๒๕๕๒  ของเครือข่ายเพื่อการพฒันาอุดมศึกษาภาคใตต้อนล่าง  แลว้นั้น  
 ในการน้ี   จึงไดจ้ดัท า  “ร่าง”  รายงานผลการด าเนินงานเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่าง          
ดงัเอกสารท่ีแนบ  เสนอต่อคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ  ก่อนน าส่งไปยงัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาต่อไป  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมีมติให้แก้ไข  ดังนี ้ 
 -  หน้า ๓ บรรทดัที ่๔ นับจากล่าง  ให้ตรวจสอบข้อมูลจากสถานบันต่างๆ ในเครือข่ายใหม่  
 -  หน้า ๕ บรรทดัที ่๗ ข้อ ๔.๔ กลยุทธ์และมาตรการด าเนินงานสหกจิศึกษา  จากเดิม  

๑) เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายฯ โดยการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและการประสานการ 
ด าเนินการสหกิจศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
  ๒)  ก าหนดใหมี้การใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่งสถาบนัการศึกษาในเครือข่ายฯ 

  ๓)  พฒันาระบบและกลไกการด าเนินงานระบบเครือข่ายใหมี้คุณภาพ 
เปลีย่นเป็น  

 ๔๔  กลยุทธ์และมาตรการด าเนินงานสหกจิศึกษา 
๑) เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายฯ โดยจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อพฒันาบุคลากร (อาจารยแ์ละ 

นกัศึกษา) และสถานประกอบการ  โดยการพฒันาวทิยากร  การศึกษาดูงานดา้นสหกิจศึกษา  การสร้างความเขา้ใจ
ดา้นสหกิจศึกษา  ตลอดจนการน าเสนอผลงานดีเด่นของนกัศึกษาจากแต่ละสถาบนั  

 ๒) พฒันาระบบและกลไกการด าเนินงานระบบเครือข่ายใหมี้คุณภาพ   โดยมีการจดัตั้งชมรมสหกิจศึกษา 
และพฒันาเวบ็ไซต ์
 - หน้า ๖ บรรทดัที ่๔  ข้อ ๓  จ านวนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทีร่่วมจัดท าสหกจิศึกษา และ บรรทดัที ่๕ ข้อ    
นับจากล่าง  ให้ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันจากสถาบันต่างๆ  
 
วาระที ่๔.๒  การจัดท าข้อเสนอโครงการ “โครงการส่งเสริมการพฒันาสหกจิศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ 
                     เครือข่ายเพือ่การพฒันาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ ” 

ดว้ยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพ้ิจารณาจดัสรรวงเงินให้เครือข่ายภาคใตต้อนล่าง          
ในวงเงิน ๘๖o,ooo บาท เพื่อจดัท ากิจกรรม/โครงการพฒันาสหกิจศึกษาของเครือข่าย (เอกสารประกอบหมายเลข ๑)  
ทั้งน้ีใหเ้ครือข่ายจดัท ารายละเอียดโครงการและงบประมาณท่ีขอสนบัสนุนอยา่งชดัเจนไปยงั สกอ. ภายในวนัท่ี๑๖ 
เมษายน ๒๕๕๓  เพื่อให ้สกอ. พิจารณาอนุมติัโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณสนบัสนุนต่อไป  โดยขอให้
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ด าเนินการตามขอ้ก าหนดโครงการ (TOR) ประจ าปี ๒๕๕๓ (เอกสารประกอบหมายเลข ๒) โดยใหด้ าเนินการตาม
แบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการ (เอกสารประกอบหมายเลข ๓)  
 

ทีป่ระชุมได้พจิารณาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม๔.๒  มีมติดังนี ้ 
๑. หน้า ๔ บรรทดัที ่๑ ข้อ ๓ รายละเอยีดของคณะท างานเชิงประเด็นสหกจิศึกษา (ระดับ C) ที่ร่วมด าเนิน

โครงการ  ให้ตรวจสอบรายช่ือคณะท างานไปยงัสถาบันต่างๆ  ว่าจะคงเดิม หรือจะมีการเปลีย่นแปลงจากคนเดิมเป็น
คนใหม่  หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะท างาน  ขอความกรุณาให้คณะท างานแจ้งข้อมูลไปยงัเครือข่ายฯ ด้วย เพือ่จะได้
ด าเนินการในส่วนเกีย่วข้องต่อไป  

๒.  หน้า ๕ บรรทดัที ่๑o นับจากบน ข้อ ๔.๔ กลยุทธ์และมาตรการการด าเนินงานสหกกจิศึกษา  ทีป่ระชุม
เสนอให้ปรับกลยุทธ์จาก 3 ข้อ  ให้เป็น ๒ ข้อ โดยข้อ ๑ และ ๒ สามารถปรับแก้ให้เป็นเนือ้หาเดียวกันได้   ทั้งนี้
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการด าเนินการปรับแก้ต่อไป  

๓. หน้า ๗ บรรทดัที ่๑ ข้อ ๔.๖  ผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในปีทีผ่่านมาของเครือข่ายฯ  ทีป่ระชุมเสนอ
ให้ปรับเปลีย่นข้อมูลในตารางให้เป็นปัจจุบัน  เน่ืองจากข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลทีไ่ด้มาจากการท าวจัิยของมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่  เมื่อปี ๒๕๕๑  ซ่ึงเป็นจ านวนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เท่าน้ัน  

 ๔. หน้า ๘ บรรทดัที ่๑ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ  จากตารางทีป่รากฎที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้ปรับเปลีย่นและเพิม่ข้อมูลดังนี ้ 

จากข้อมูลเดิม  
โครงการ/กจิกรรมต่อเน่ืองจากปี 2552 จ านวนเงิน (บาท) 

1. การบริหารจดัการเครือข่าย 86,000 
2. ประชุมเครือข่ายเพ่ือจดัท าแผนกลยทุธ์คณะท างานฯ  
2. การดูแลและจดัการ website/ฐานขอ้มลูองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต และหลกัสูตรของสถาบนั 
ในเครือข่าย 

 

3. น าเสนอผลด าเนินงานสหกิจศึกษา ของนกัศึกษา สถาบนัการศึกษา และสถาน
ประกอบการ (น าเสนอบนเวที และแสดงโปสเตอร์) 

 

4. การด าเนินงานของชมรมสหกิจศึกษา  
5. จดัท ารายงานความกา้วหนา้ (6 และ 12 เดือน)  

โครงการ/กจิกรรมปี 2553 จ านวนเงิน (บาท) 
1. ประชุมเร่ือง การลดหยอ่นภาษีแก่สถานประกอบการ  
2. จดัท าส่ือเพ่ือประชาสมัพนัธ์เป็นระยะ เช่น ท า spot วิทย ุออกรายการโทรทศันท์อ้งถ่ิน   
3. พบปะผูบ้ริหารสถานประกอบการ/ตวัแทนองคก์ารดา้นการคา้ สถานประกอบการ 
SME เพ่ือท าความเขา้ใจเร่ืองสหกิจศึกษา (ออกไปพบถึงสถานประกอบการ) 

 

4. สนบัสนุนการเขา้ร่วมงานวนัสหิจศึกษา  
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ทีป่ระชุมมติให้ปรับเปลี่ยนและเพิม่เติมดังนี ้ 
โครงการ/กจิกรรมต่อเน่ืองจากปี 2552 จ านวนเงิน (บาท) 

1. การบริหารจดัการเครือข่าย 86,000 
2. ประชุมเครือข่ายเพ่ือจดัท าแผนกลยทุธ์คณะท างานฯ  
2. การดูแลและจดัการ website/ฐานขอ้มลูองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต และหลกัสูตรของสถาบนั 
ในเครือข่าย 

 

3. น าเสนอผลด าเนินงานสหกิจศึกษา ของนกัศึกษา สถาบนัการศึกษา และสถาน
ประกอบการ (น าเสนอบนเวที และแสดงโปสเตอร์) โดยก าหนดให้มสีถาบันคัดเลอืกแล้ว
ส่งผลการคัดเลอืกไปยงัเครือข่ายเพือ่ด าเนินการต่อไป  

 

4. การด าเนินงานของชมรมสหกิจศึกษา :  มีมติใหมี้การจดังานเพ่ือเปิดตวัชมรมสหกิจ
ศึกษา  ทั้งน้ี  ไดม้อบหมายตวัแทนจากมหาวิทยาลยัหาดใหญ่   กลบัไปจดัเตรียม/วางแผน
ในส่วนของโครงการและงบประมาณต่อไป  

 

5. จดัท ารายงานความกา้วหนา้ (6 และ 12 เดือน)  
โครงการ/กจิกรรมปี 2553 จ านวนเงิน (บาท) 

1. จดัประชุมร่วมกนัระหวา่งสถาบนักบัสถานประกอบการอย่างนอ้ย 2 คร้ัง  
    1.1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัขอ้ต่างๆ  เช่น การลดหยอ่นภาษีแก่สถานประกอบการ 
    1.2 ความคืบหนา้ / ความเปล่ียนแปลง  
ทั้งน้ี  อาจารยส์ญัญา  ไดเ้สนอใหเ้ชิญ “สภาอุตสาหกรรม”  เพ่ือจะไดท้ราบวา่ขณะน้ี 
“มหาวิทยาลยั”  ก าลงัท าอะไร 
    1.3 จดัประชุมส าหรับวิทยากร/ผูช้  านาญการเก่ียวกบัสหกิจศึกษามืออาชีพ  
(เชิญวิทยากรจากต่างเครือข่าย) 

 

2. จดัท าส่ือเพ่ือประชาสมัพนัธ์เป็นระยะ เช่น ท า spot วิทย ุออกรายการโทรทศันท์อ้งถ่ิน 
    2.1 เสนอใหจ้ดัท าคู่มือสหกิจศึกษาฯ (เล่มเลก็ๆ) เพ่ือประชาสมัพนัธ์ไปยงัสถาน
ประกอบการ  โดยนกัศึกษาท่ีออกฝึกสหกิจ 
    2.2 เสนอใหท้ าจดหมายข่าว 3 ฉบบั/ปี  
    2.3 จดัท าเวบ็ไซตเ์ช่ือมโยง(link) กบัสถานประกอบการ  

 

3. พบปะผูบ้ริหารสถานประกอบการ/ตวัแทนองคก์ารดา้นการคา้ สถานประกอบการ 
SME เพ่ือท าความเขา้ใจเร่ืองสหกิจศึกษา (ออกไปพบถึงสถานประกอบการ) 

 

4. สนบัสนุนการเขา้ร่วมงานวนัสหิจศึกษา 
    4.1 ท่ีประชุมมีมติใหโ้ควตาการเขา้ร่วมงานวนัสหกิจศึกษาไทย คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 6 
มิถุนายน 2553  สถาบนัละ 1 คน โดยจะสนบัสนุนค่าท่ีพกัและค่าเดินทาง (~8,000บาท) 
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วาระที ่๔.๓  การเข้าร่วมกจิกรรมในวันสหกจิศึกษาไทย คร้ังที ่๒ 
 ตามท่ีคณะกรรมการจดังานวนัสหกิจศึกษาไทย  คร้ังท่ี ๒   เห็นชอบใหมี้งานวนัสหกิจศึกษาไทย          

ในวนัท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓  ณ  อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  โดยเน้นการน าเสนอผลงานทางสหกิจ
ศึกษา  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษา  สถานประกอบการไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัสหกิจศึกษาให้มากข้ึน   
กิจกรรมในงานประกอบดว้ย  การจดัปาฐกถาพิเศษ  การบรรยายและอภิปราย   การแสดงนิทรรศการผลงานดีเด่น
ดา้นสหกิจศึกษา  การประกวดผลงานดีเด่นของหน่วยงานและนกัศึกษา  และประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบตัร
แก่องคก์รและบุคคลดีเด่น   ผูท้  าคุณประโยชน์ดา้นสหกิจศึกษา   ทั้งน้ีคณะกรรมการจดังานฯ  ไดข้อความร่วมมือ
อย่างจริงจงัจากเครือข่ายทั้ง ๙ ในการส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอ ทั้งในส่วนโครงการ สถานประกอบการ และ
สถานศึกษา   ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ จะจดัส่งเกณฑก์ารคดัเลือกใหเ้ครือข่ายอีกคร้ัง  

ทีป่ระชุมมีมติให้สนับสนุนการเข้าร่วมงานวนัสหกจิศึกษาไทย  คร้ังที ่๒   ในวนัที ่๖ มิถุนายน ๒๕๕๓  
ณ  อมิแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  โดยครือข่ายจะสนับสนุนค่าเดินทางและค่าทีพ่กัให้สถาบันละ ๑ คน  
อกีทั้งได้มอบหมายให้สถาบันแต่ละสถาบัน  ด าเนินการดังต่อไปนี ้ 

๑.  แนวทางการจูงใจให้สถานศึกษา (รวมถึงนักศึกษา)  สถานประกอบการ  เข้าร่วมงานและ 
ร่วมน าเสนอผลงานดีเด่น  

๒. คัดเลอืกสถานประกอบการและผู้บริหาร, สถานศึกษาและผู้บริหารและโครงงานเพือ่ส่งเข้าประกวด 
ข้อมูลประกอบ  
๑. ใหเ้สนอรายช่ือสถานศึกษาและผูบ้ริหาร ท่ีใหก้ารสนบัสนุนสหกิจศึกษามาโดยตลอด ๓ ช่ือ 
๒. ใหเ้สนอรายช่ือสถานประกอบการและผูบ้ริหารท่ีใหก้ารสนบัสนุนสหกิจศึกษา 

มาโดยตลอด ๓  ช่ือ 
๓.    ใหเ้สนอช่ือโครงงานดีเด่นดา้นสหกิจศึกษา (ท่ีครอบคลุมทั้งพี่เล้ียง, อาจารยนิ์เทศ, นกัศึกษา) 

ทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจดัการ  จ  านวน ๑o โครงงาน  
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เร่ืองอืน่ๆ ประธานได้แจ้งให้ผู้มาประชุมจัดส่งข้อมูลสหกิจศึกษา ประจ าปี 2552  กลับไปยังกองบริการ
การศึกษา หรือที ่kanajna996@hotmail.com   อย่างด่วน  
 
เลกิประชุมเวลา  12.15   น. 
 
     กาญจนา  คงแกว้ 
(นางสาวกาญจนา  คงแกว้ ) 
บนัทึกการประชุม 
 
 
      วนัดี  สุทธรังษี 
(รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี สุทธรังษี) 
คณะท างานและเลขานุการ  
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