รายงานการประชุ มคณะทางานเชิ งประเด็นสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑o.oo-๑๒.oo น.
ณ ห้ องประชุ ม ๒ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้มาประชุ ม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา เชาวลิต
๒. นายชัยยุทธ มณี ฉาย
ว่าที่ ร.ต.จิรัฐตกาล นิลเอสงค์ (แทน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. อาจารย์มณี รัตน์ รัตนพันธ์
อาจารย์สู่ขวัญ มุกดาวิจิตร (แทน)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๔. อาจารย์มงคล วชิรอาไพ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
๕. อาจารย์พฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ ณี เซี่ ยงเห็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๗. รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ
อาจารย์สัญญา ผาสุ ข (แทน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
๘. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุ ทธรังษี
ผู้มาประชุ มไม่ ได้
อาจารย์มซั ลัน สุ หลง
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางาน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางานและเลขานุการ

คณะทางาน
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ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรี ตระกูล
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
๒. นางสาวย่าร่ อนะ ศรี อาหมัด
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๓. นางสาวชวินดา จันทรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
๔. นายนิรันดร หนักแดง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
๕. นางสาวฝาติหม๊ะ เหมมันต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
๖. นายธงชัย สุ วรรณกาญจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
๗. นางสาวกาญจนา คงแก้ว
กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เริ่มประชุ มเวลา ๑o. ๒o น.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประธานที่ประชุ มกล่าวต้อนรับ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และให้คณะทางานรายงานตัวในที่ประชุม พร้อมดาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
วาระแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ ๑.๑ สรุ ปผลการจัดโครงการประชุ มเรื่อง“การสร้ างความเข้ าใจด้ านสหกิจศึกษาแก่ ผ้ เู รียน”
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุม เรื่ อง “การสร้างความเข้าใจ
ด้านสหกิจศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน” ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิ ริ
ราชสมบัติครบ ๖o ปี ซึ่ งได้รับความร่ วมมื อจากผูบ้ ริ หาร, คณาจารย์และนักศึ กษาจากสถาบันการศึ กษาต่างๆ
ขอเครื อข่าย รวมไปถึ งผูแ้ ทนจากสถานประกอบการจานวน 30 แห่ ง ในการเข้าร่ วมประชุ มในครั้งนี้ เป็ นอย่างดี
แล้วนั้น ประธานที่ประชุ มจึงแจ้งผลการจัดโครงการดังกล่าวต่อคณะทางานฯ โดยความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมใน
ครั้งนี้อยูใ่ นระดับดี รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ ๑.๑
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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วาระที่ ๑.๒ สรุ ปผลการจัดโครงการประชุ มเรื่อง“Best practice: ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา”
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุม เรื่ อง “Best practice: ผลงาน
นักศึกษาสหกิจศึ กษา” ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิ ริราช
สมบัติครบ ๖o ปี ซึ่ งได้รับความร่ วมมื อจากผูบ้ ริ หาร, คณาจารย์และนักศึ กษาจากสถาบันการศึ กษาต่างๆ ใน
เครื อข่าย ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สหกิจศึกษา และนาเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาจาก ๓ สถาบัน
คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จานวน ๖ เรื่ อง ซึ่ งได้รับการ
ตอบรับจรากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นอย่างดี รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ ๑.๒
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
วาระรับรองรายงานการประชุ ม
วาระที่ ๒.๑ รับทราบการรับรองรายงานการประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓o ตุลาคม ๒๕๕๒
ตามหนังสื อที่ ศธ o๕๒๑/ ว๕๓๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทางานเครื อข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษาของเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่
๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓o ตุลาคม ๒๕๕๒ (มติเวียน) เพื่อขอมติรับรองรายงานการประชุ มดังกล่าว คณะทางานฯ
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ ๒.๑
ทีป่ ระชุ มรับทราบและให้ การรับรองรายงานประชุ มดังกล่ าวข้ างต้ น
วาระสื บเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ ความคืบหน้ าการจัดทาเว็บไซต์ และฐานข้ อมูลของเครือข่ ายสหกิจฯ
คณะทางานเครื อข่ายเชิ งประเด็นสหกิ จศึกษา ได้กาหนดให้มีการจัดทาเว็บไซต์และฐานข้อมูลสหกิ จ
ศึกษาของเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยจัดจ้างห้างหุ ้นส่ วนจากัด แมงโกซอฟท์ ดาเนินการจัดเว็บไซต์ใน
วงเงิน ๕o,ooo บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในการนี้ การดาเนินงานดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้ว จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุม
ทีป่ ระชุ มรับทราบและมีข้อเสนอแนะในการปรับแก้ เว็บไซต์ เครือข่ ายสหกิจฯ ในประเด็นต่ างๆดังนี้
๑. ในส่ วนของเว็บไซต์
- ปรับตราสัญลักษณ์(โลโก้)ของมหาวิทยาลัยทักษิณให้อยูใ่ นพื้นที่สีฟ้า โดยอาจจะเปลี่ยน พื้น
หลังจากสี ฟ้าเป็ นสี อื่น
- แบรนเนอร์ ดา้ นข้าง ปรับให้เล็กลงกว่าเดิม โดยชื่อสถาบันกับสัญลักษณ์(โลโก้) ให้วางอยู่
ในบรรทัดเดียวกัน
- ในหน้าข่าว ให้เล็กลงกว่าเดิม กาหนดให้มีแค่หวั ข้อ / รู ปภาพ แล้วสามารถคลิกเข้าไปอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ เพื่อจะได้เพิ่มความจุหวั ข้อข่าว และเชื่อมโยง(link) ไปยังสหกิจของแต่
ละสถาบัน
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- เพิ่มแถบเมนูอีก 1 บล็อก เกี่ยวกับการเชื่อมโยง (link) ไปยังเครื อข่ายสถานประกอบการต่างๆ
- เพิม่ การเชื่ อมโยง (link) ไปยังสหกิจศึกษาภาคใต้
- ขณะนี้ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ด้านในของระบบจัดการ มีเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เพียงแห่งเดียว เสนอให้เพิม่ ตราสัญลักษณ์(โลโก้) จากของทุกสถาบันในเครื อข่าย
๒. ในส่ วนของโปรแกรม
- ให้เปลี่ยนรหัสเป็ น https
- ให้กาหนด admin สู งสุ ด 1 คน และมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันต่างๆ เข้ามาจัดการข้อมูล
ของสถานบันตัวเองได้
- กาหนดผูใ้ ช้ท้ งั หมด ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร,admin, ตัวแทนสถาบัน, นักศึกษาและสถานประกอบการ
- โปรแกรมรายงาน กาหนดให้แสดงออกมาโดยเลือกตามสถานศึกษา, สถานประกอบการ
ปี พ.ศ…….
 ใช้ตาราง นักศึกษา สถาบัน หลักสู ตร สถานประกอบการ เชื่อมโยงเป็ นรายงานออกมา
 สถานศึกษาแต่ละแห่ง แต่ละปี มีนกั ศึกษากี่คน ฝึ กงานที่ไหนบ้าง มีหลักสู ตรอะไรบ้าง
แต่ละปี มีสถานประกอบการกี่ที่ ที่ไหนบ้าง ประมาณนั้น
 แต่ละสถานศึกษามีนกั ศึกษาคนไหนบ้าง นักศึกษาคนนั้นมาจากสถาบันไหน
หลักสู ตรอะไร เป็ นต้น
 จานวนสรุ ปของหลักสู ตร สถาบัน สถานศึกษา ทารายงานเป็ นยอดสรุ ปออกมาด้วย
วาระที๓่ .๒ ความคืบหน้ าจัดตั้งชมรมสหกิจศึกษาของเครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนล่ าง
คณะทางานเครื อข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนิ นการจัดตั้งชมรมสหกิ จศึ กษาของเครื อข่ายอุ ดมศึ กษาภาคใต้ตอนล่ าง โดยสนับสนุ นงบประมาณในการ
ด าเนิ น การดัง กล่ า วเป็ นเงิ น ๒o,ooo บาท (สองหมื่ น บาทถ้ว น) ในการนี้ จึ ง ขอแจ้ง รายงานความคื บ หน้ า
การดาเนินงานฯ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
ทีป่ ระชุ มรับทราบ

5

วาระเสนอเพือ่ พิจารณา
วาระที่ ๔.๑ “ร่ าง” รายงานผลการดาเนินงานเครือข่ ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ ตอนล่าง
ตามหนังสื อที่ ศธ o๕o๕(๒)/ว ๑๘๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ได้ขอความร่ วมมือให้จดั ส่ งรายงานประเมินผลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมส่ งเสริ มสหกิจศึกษา
ปี งบประมาณ ๒๕๕๒ ของเครื อข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง แล้วนั้น
ในการนี้ จึงได้จดั ทา “ร่ าง” รายงานผลการดาเนิ นงานเครื อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ดังเอกสารที่แนบ เสนอต่อคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ ก่อนนาส่ งไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาต่อไป
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้ วมีมติให้ แก้ ไข ดังนี้
หน้ า ๓ บรรทัดที่ ๔ นับจากล่ าง ให้ ตรวจสอบข้ อมูลจากสถานบันต่ างๆ ในเครือข่ ายใหม่
หน้ า ๕ บรรทัดที่ ๗ ข้ อ ๔.๔ กลยุทธ์ และมาตรการดาเนินงานสหกิจศึกษา จากเดิม
๑) เสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายฯ โดยการดาเนิ นกิจกรรมส่ งเสริ มและการประสานการ
ดาเนินการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒) กาหนดให้มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในเครื อข่ายฯ
๓) พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานระบบเครื อข่ายให้มีคุณภาพ
เปลีย่ นเป็ น
๔๔ กลยุทธ์ และมาตรการดาเนินงานสหกิจศึกษา
๑) เสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายฯ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาบุคลากร (อาจารย์และ
นักศึกษา) และสถานประกอบการ โดยการพัฒนาวิทยากร การศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา การสร้างความเข้าใจ
ด้านสหกิจศึกษา ตลอดจนการนาเสนอผลงานดีเด่นของนักศึกษาจากแต่ละสถาบัน
๒) พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานระบบเครื อข่ายให้มีคุณภาพ โดยมีการจัดตั้งชมรมสหกิจศึกษา
และพัฒนาเว็บไซต์
- หน้ า ๖ บรรทัดที่ ๔ ข้ อ ๓ จานวนองค์ กรผู้ใช้ บัณฑิตทีร่ ่ วมจัดทาสหกิจศึกษา และ บรรทัดที่ ๕ ข้ อ
นับจากล่ าง ให้ ตรวจสอบข้ อมูลทีเ่ ป็ นปัจจุบันจากสถาบันต่ างๆ
วาระที่ ๔.๒ การจัดทาข้ อเสนอโครงการ “โครงการส่ งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
เครือข่ ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ”
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาจัดสรรวงเงินให้เครื อข่ายภาคใต้ตอนล่าง
ในวงเงิน ๘๖o,ooo บาท เพื่อจัดทากิจกรรม/โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาของเครื อข่าย (เอกสารประกอบหมายเลข ๑)
ทั้งนี้ให้เครื อข่ายจัดทารายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ขอสนับสนุนอย่างชัดเจนไปยัง สกอ. ภายในวันที่๑๖
เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อให้ สกอ. พิจารณาอนุมตั ิโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณสนับสนุนต่อไป โดยขอให้
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ดาเนินการตามข้อกาหนดโครงการ (TOR) ประจาปี ๒๕๕๓ (เอกสารประกอบหมายเลข ๒) โดยให้ดาเนินการตาม
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (เอกสารประกอบหมายเลข ๓)
ทีป่ ระชุ มได้ พจิ ารณาตามเอกสารประกอบวาระการประชุ ม๔.๒ มีมติดังนี้
๑. หน้ า ๔ บรรทัดที่ ๑ ข้ อ ๓ รายละเอียดของคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา (ระดับ C) ที่ร่วมดาเนิน
โครงการ ให้ ตรวจสอบรายชื่ อคณะทางานไปยังสถาบันต่ างๆ ว่าจะคงเดิม หรือจะมีการเปลีย่ นแปลงจากคนเดิมเป็ น
คนใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะทางาน ขอความกรุ ณาให้ คณะทางานแจ้ งข้ อมูลไปยังเครือข่ ายฯ ด้ วย เพือ่ จะได้
ดาเนินการในส่ วนเกีย่ วข้ องต่ อไป
๒. หน้ า ๕ บรรทัดที่ ๑o นับจากบน ข้ อ ๔.๔ กลยุทธ์ และมาตรการการดาเนินงานสหกกิจศึกษา ทีป่ ระชุ ม
เสนอให้ ปรับกลยุทธ์ จาก 3 ข้ อ ให้ เป็ น ๒ ข้ อ โดยข้ อ ๑ และ ๒ สามารถปรับแก้ให้ เป็ นเนือ้ หาเดียวกันได้ ทั้งนี้
ประธานได้ มอบหมายให้ เลขานุการดาเนินการปรับแก้ ต่อไป
๓. หน้ า ๗ บรรทัดที่ ๑ ข้ อ ๔.๖ ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปี ทีผ่ ่ านมาของเครื อข่ ายฯ ทีป่ ระชุ มเสนอ
ให้ ปรับเปลีย่ นข้ อมูลในตารางให้ เป็ นปัจจุบัน เนื่องจากข้ อมูลเดิมเป็ นข้ อมูลทีไ่ ด้ มาจากการทาวิจัยของมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ เมื่อปี ๒๕๕๑ ซึ่งเป็ นจานวนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เท่านั้น
๔. หน้ า ๘ บรรทัดที่ ๑ งบประมาณและแผนการใช้ งบประมาณ จากตารางทีป่ รากฎที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
ให้ ปรับเปลีย่ นและเพิม่ ข้ อมูลดังนี้
จากข้ อมูลเดิม
โครงการ/กิจกรรมต่ อเนื่องจากปี 2552
1. การบริ หารจัดการเครื อข่าย
2. ประชุมเครื อข่ายเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์คณะทางานฯ
2. การดูแลและจัดการ website/ฐานข้อมูลองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และหลักสู ตรของสถาบัน
ในเครื อข่าย
3. นาเสนอผลดาเนินงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษา สถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการ (นาเสนอบนเวที และแสดงโปสเตอร์ )
4. การดาเนินงานของชมรมสหกิจศึกษา
5. จัดทารายงานความก้าวหน้า (6 และ 12 เดือน)
โครงการ/กิจกรรมปี 2553
1. ประชุมเรื่ อง การลดหย่อนภาษีแก่สถานประกอบการ
2. จัดทาสื่ อเพื่อประชาสัมพันธ์เป็ นระยะ เช่น ทา spot วิทยุ ออกรายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น
3. พบปะผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ/ตัวแทนองค์การด้านการค้า สถานประกอบการ
SME เพื่อทาความเข้าใจเรื่ องสหกิจศึกษา (ออกไปพบถึงสถานประกอบการ)
4. สนับสนุนการเข้าร่ วมงานวันสหิ จศึกษา

จานวนเงิน (บาท)
86,000

จานวนเงิน (บาท)
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ทีป่ ระชุ มมติให้ ปรับเปลี่ยนและเพิม่ เติมดังนี้
โครงการ/กิจกรรมต่ อเนื่องจากปี 2552
1. การบริ หารจัดการเครื อข่าย
2. ประชุมเครื อข่ายเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์คณะทางานฯ
2. การดูแลและจัดการ website/ฐานข้อมูลองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และหลักสู ตรของสถาบัน
ในเครื อข่าย
3. นาเสนอผลดาเนินงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษา สถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการ (นาเสนอบนเวที และแสดงโปสเตอร์ ) โดยกาหนดให้ มสี ถาบันคัดเลือกแล้ ว
ส่ งผลการคัดเลือกไปยังเครือข่ ายเพือ่ ดาเนินการต่ อไป
4. การดาเนินงานของชมรมสหกิจศึกษา : มีมติให้มีการจัดงานเพื่อเปิ ดตัวชมรมสหกิจ
ศึกษา ทั้งนี้ ได้มอบหมายตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลับไปจัดเตรี ยม/วางแผน
ในส่ วนของโครงการและงบประมาณต่อไป
5. จัดทารายงานความก้าวหน้า (6 และ 12 เดือน)
โครงการ/กิจกรรมปี 2553
1. จัดประชุมร่ วมกันระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง
1.1 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหัวข้อต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษีแก่สถานประกอบการ
1.2 ความคืบหน้า / ความเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ อาจารย์สญ
ั ญา ได้เสนอให้เชิญ “สภาอุตสาหกรรม” เพื่อจะได้ทราบว่าขณะนี้
“มหาวิทยาลัย” กาลังทาอะไร
1.3 จัดประชุมสาหรับวิทยากร/ผูช้ านาญการเกี่ยวกับสหกิจศึกษามืออาชีพ
(เชิญวิทยากรจากต่างเครื อข่าย)
2. จัดทาสื่ อเพื่อประชาสัมพันธ์เป็ นระยะ เช่น ทา spot วิทยุ ออกรายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น
2.1 เสนอให้จดั ทาคู่มือสหกิจศึกษาฯ (เล่มเล็กๆ) เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสถาน
ประกอบการ โดยนักศึกษาที่ออกฝึ กสหกิจ
2.2 เสนอให้ทาจดหมายข่าว 3 ฉบับ/ปี
2.3 จัดทาเว็บไซต์เชื่อมโยง(link) กับสถานประกอบการ
3. พบปะผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ/ตัวแทนองค์การด้านการค้า สถานประกอบการ
SME เพื่อทาความเข้าใจเรื่ องสหกิจศึกษา (ออกไปพบถึงสถานประกอบการ)
4. สนับสนุนการเข้าร่ วมงานวันสหิ จศึกษา
4.1 ที่ประชุมมีมติให้โควตาการเข้าร่ วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 วันที่ 6
มิถุนายน 2553 สถาบันละ 1 คน โดยจะสนับสนุนค่าที่พกั และค่าเดินทาง (~8,000บาท)

จานวนเงิน (บาท)
86,000

จานวนเงิน (บาท)
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วาระที่ ๔.๓ การเข้ าร่ วมกิจกรรมในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๒
ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ เห็นชอบให้มีงานวันสหกิจศึกษาไทย
ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุ งเทพมหานคร โดยเน้น การนาเสนอผลงานทางสหกิ จ
ศึกษา เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้สถานศึกษา สถานประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดสหกิ จศึกษาให้มากขึ้น
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและอภิปราย การแสดงนิ ทรรศการผลงานดีเด่น
ด้านสหกิจศึกษา การประกวดผลงานดีเด่นของหน่วยงานและนักศึกษา และประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบตั ร
แก่องค์กรและบุคคลดี เด่น ผูท้ าคุ ณประโยชน์ดา้ นสหกิ จศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้ขอความร่ วมมือ
อย่างจริ ง จัง จากเครื อข่ า ยทั้ง ๙ ในการส่ งผลงานเข้าร่ วมนาเสนอ ทั้ง ในส่ วนโครงการ สถานประกอบการ และ
สถานศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะจัดส่ งเกณฑ์การคัดเลือกให้เครื อข่ายอีกครั้ง
ทีป่ ระชุ มมีมติให้ สนับสนุนการเข้ าร่ วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุ งเทพมหานคร โดยครือข่ ายจะสนับสนุนค่ าเดินทางและค่ าทีพ่ กั ให้ สถาบันละ ๑ คน
อีกทั้งได้ มอบหมายให้ สถาบันแต่ ละสถาบัน ดาเนินการดังต่ อไปนี้
๑. แนวทางการจูงใจให้ สถานศึกษา (รวมถึงนักศึกษา) สถานประกอบการ เข้ าร่ วมงานและ
ร่ วมนาเสนอผลงานดีเด่ น
๒. คัดเลือกสถานประกอบการและผู้บริหาร, สถานศึกษาและผู้บริหารและโครงงานเพือ่ ส่ งเข้ าประกวด
ข้ อมูลประกอบ
๑. ให้เสนอรายชื่อสถานศึกษาและผูบ้ ริ หาร ที่ให้การสนับสนุนสหกิจศึกษามาโดยตลอด ๓ ชื่อ
๒. ให้เสนอรายชื่อสถานประกอบการและผูบ้ ริ หารที่ให้การสนับสนุนสหกิจศึกษา
มาโดยตลอด ๓ ชื่อ
๓. ให้เสนอชื่ อโครงงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา (ที่ครอบคลุมทั้งพี่เลี้ยง, อาจารย์นิเทศ, นักศึกษา)
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ จานวน ๑o โครงงาน
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เรื่องอืน่ ๆ
ประธานได้ แจ้ งให้ ผ้ ู ม าประชุ ม จั ด ส่ งข้ อ มู ล สหกิจ ศึ ก ษา ประจ าปี 2552 กลับ ไปยังกองบริ การ
การศึกษา หรือที่ kanajna996@hotmail.com อย่างด่ วน
เลิกประชุ มเวลา 12.15 น.
กาญจนา คงแก้ว
(นางสาวกาญจนา คงแก้ว )
บันทึกการประชุม

วันดี สุ ทธรังษี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุ ทธรังษี)
คณะทางานและเลขานุการ

