
เอกสารประกอบวาระ ๒.๑ 
 

บันทกึช่วยจ า 
คณะท างานเชิงประเดน็สหกจิศึกษา   

วนัจนัทร์ที ่๑๙  เมษายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑o.oo-๑๒.oo น. 
ณ  ห้องประชุม ๒๑๕  ส านักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท าหนา้ท่ีททนปรธธาน 

รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี   สุทธรังษี 
๒. นายชยัยทุธ  มณีฉาย       คณธท างาน  

วา่ท่ี ร.ต.จิรัฐตกาล  นิลเอสงค ์ (ททน) 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

๓. อาจารยม์ณีรัตน์  รัตนพนัธ์      คณธท างาน   
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

๔.   อาจารยม์ซัลนั สุหลง        คณธท างาน 
อาจารยจ์ารุวจัน์   สองเมือง (ททน) 

   มหาวทิยาลยัอิสลามยธลา 
  

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการทลธการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์     คณธท างาน  
 รองศาสตราจารย ์ดร. อรัญญา  เชาวลิต  
๒. อาจารยม์งคล  วชิรอ าไพ     คณธท างาน  

มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
๓. อาจารยพ์ฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม    คณธท างาน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
๔. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุณี  เซ่ียงเห็น     คณธท างาน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัยธลา 
๕. รองศาสตราจารยม์นสั  อนุศิริ     คณธท างาน   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นางสาวยา่ร่อนธ  ศรีอาหมดั  
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

๒. นางสาวกาญจนา  คงทกว้  
กองบริการการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑o. ๒o น. 
 ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปรธธานท่ีปรธชุมกล่าว
ตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมปรธชุม   พร้อมด าเนินการปรธชุมตามวารธ  ดงัน้ี  
 
วาระแจ้งเพือ่ทราบ 
วาระที ่๑.๑   โครงการจัดงานวนัสหกจิศึกษาไทย คร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ด้วยคณธกรรมการการอุดมศึกษา  จธจัดงานวนัสหกิจศึกษาไทย คร้ังท่ี ๒ในวนัท่ี ๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๓  ณ  อิมทพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  โดยเน้นการน าเสนอผลงานทางสหกิจ
ศึกษา เพื่อสร้างทรงจูงใจให้สถานศึกษา  สถานปรธกอบการไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัสหกิจศึกษา
ใหม้ากข้ึน  รายลธเอียดดงัเอกสารปรธกอบวารธ ๑.๑  
 ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
วาระรับรองรายงานการประชุม 
วาระที ่๒.๑  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่๑/๒๕๕๒ เมื่อวนัที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 ตามหนงัสือท่ี  ศธ o๕๒๑/ ว๑o๙๘   ลงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์          
ไดส่้งรายงานการปรธชุมคณธท างานเครือข่ายเชิงปรธเด็นสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๓ (มติเวียน) เพื่อขอมติรับรองรายงานการ
ปรธชุมดงักล่าว โดยมีก าหนดให้ตอบกลบัไปยงักองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภายในวนัที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๓  หากไม่ตอบรับภายในวนัเวลาท่ีก าหนด  จธถือวา่ให้การรับรองโดย
ไม่มีขอ้ทกไ้ข  นั้น  
  เน่ืองจากการปรธชุมในคร้ังน้ี   มีก าหนดจัดข้ึนก่อนการขอมติเวียนดังกล่าวข้างต้น           
จึงขอใหค้ณธท างานฯ  รับรองรายงานการปรธชุม  รายลธเอียดดงัเอกสารปรธกอบวารธ ๒.๑ 
 ทีป่ระชุมรับทราบและให้การรับรองรายงานประชุมดังกล่าว 
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วาระสืบเน่ือง  
วาระที ่๓.๑ ความคืบหน้าการจัดท าเวบ็ไซต์และฐานข้อมูลของเครือข่ายสหกจิฯ 
 อา้งถึงการปรธชุมคณธท างานเครือข่ายเชิงปรธเด็นสหกิจศึกษา  คร้ังท่ี๑/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี 
๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๓  วารธท่ี ๓.๑ ความคืบหนา้การจดัท าเวบ็ไซต์ทลธฐานขอ้มูลของเครือข่ายสหกิจฯ  
ทลธท่ีปรธชุมมีมติให้ปรับปรุงเวบ็ไซตข์องเครือข่ายฯ ทลธให้ผูด้  าเนินการจดัท าทขวนเวบ็ไซต ์เพื่อให้
ตวัททนทต่ลธสถาบนัในเครือข่ายฯ ไดท้ดลองใช ้  นั้น  

 ในการน้ี   จึงขอทจง้การทดลองใชเ้วบ็ไซต์ผา่น   http://www.ie.psu.ac.th/edupsu/             
โดยก าหนดรธยธเวลาการทดลองใชส้ิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๕๓   ทลธ password  ของผูใ้ช ้มีดงัน้ี  

ที ่ ช่ือ สถาบัน user password 

๑ รศ.ดร. วนัดี  สุทธรังษี  ม.สงขลานครินทร์ wandee.s@psu.ac.th   edupsu 

๒ วา่ท่ีร.ต. จิรัฐตกาล  นิลเอสงค ์ ม.ทกัษิณ jirattakan1@hotmail.com edupsu 

๓ อาจารยม์ณีรัตน ์ รัตนพนัธ ์ ม.หาดใหญ่  maneeratjum@hotmail.com edupsu 

๔ อาจารยม์งคล  วชิรอ าไพ  ม.นราธิวาสราชนครินทร์  agri@pnu.ac.th  edupsu 

๕ อาจารยพ์ฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม  ม.ราชภฏัสงขลา  pruk2001@hotmail.com  edupsu 

๖ ผศ. จารุณี  เซ่ียงเห็น ม.ราชภฏัยธลา  sjirunee@gru.ac.th  edupsu 

๗ อาจารยส์ญัญา  ผาสุข ม.เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั psunya@hotmail.com  edupsu 

๘ อาจารยม์ซัลนั  สุหลง  ม.อิสลามยธลา mazlan_yiu@hotmail.com  edupsu 

๙ นางสาวกาญจนา  คงทกว้  ม.สงขลานครินทร์ kanjana996@hotmail.com  edupsu 
 ทีป่ระชุมรับทราบ  ทั้งนี ้ อาจารย์จารุวจัน์  สองเมือง  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา        
ได้แจ้งเปลีย่นแปลงคณะท างานต่อทีป่ระชุม จากเดิมอาจารย์มัซลนั  สุหลง ขอเปลีย่นแปลงเป็น  

อาจารย์จารุวจัน์ สองเมือง  โดยให้ติดต่อผ่าน  E-mail : webmaster@muallimthai.com แทน   

ทีป่ระชุมจึงมอบหมายให้เลขานุการด าเนินการประสานงานในส่วนเกีย่วข้องต่อไป 
 
วาระเสนอเพือ่พจิารณา  
วาระที ่๔.๑ พจิารณาการเสนอรายช่ือสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, สถานประกอบการ, ผู้บริหาร
สถานประกอบการ, โครงงาน/งานประจ า สหกจิศึกษาดีเด่น  

 ตามท่ีคณธกรรมการจดังานวนัสหกิจศึกษาไทย คร้ังท่ี ๒ เห็นชอบให้มีงานวนัสหกิจศึกษา
ไทย ในวนัท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓  ณ  อิมทพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  โดยเน้นการน าเสนอ
ผลงานทางสหกิจศึกษา  เพื่อสร้างทรงจูงใจให้สถานศึกษา  สถานปรธกอบการไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัสหกิจศึกษาให้มากข้ึน   กิจกรรมในงานปรธกอบดว้ย  การจดัปาฐกถาพิเศษ  การบรรยายทลธ
อภิปราย  การทสดงนิทรรศการผลงานดีเด่นดา้นสหกิจศึกษา  การปรธกวดผลงานดีเด่นของหน่วยงาน 

http://www.ie.psu.ac.th/edupsu/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20โดยกำหนดระยะเวลาการทดลองใช้สิ้นสุดเดือนเมษายน%20๒๕๕๓
http://www.ie.psu.ac.th/edupsu/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20โดยกำหนดระยะเวลาการทดลองใช้สิ้นสุดเดือนเมษายน%20๒๕๕๓
mailto:webmaster@muallimthai.com
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ทลธนกัศึกษาทลธปรธกาศเกียรติคุณทลธ มอบเกียรติบตัรทก่องค์กรทลธบุคคลดีเด่น  ผูท้  า
คุณปรธโยชน์ดา้นสหกิจศึกษา ทั้งน้ีคณธกรรมการจดังานฯ  ไดข้อความร่วมมืออยา่งจริงจงัจากเครือข่าย
ทั้ง ๙ ในการส่งผลงานเขา้ร่วมน าเสนอ ทั้งในส่วนโครงการ สถานปรธกอบการ ทลธสถานศึกษา  นั้น  

 ในการน้ี   จึงขอหารือคณธท างานฯ  ในปรธเด็นต่างๆ  โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกทลธตดัสิน     
สหกิจศึกษาดีเด่น   ดงัเอกสารปรธกอบวารธ ๔.๑ 

 หลงัจากคณะท างานได้พจิารณาและปรึกษาหารือเกี่ยวกบัรายละเอยีดต่างๆ แล้ว                
มีมติเห็นชอบดังนี ้ 

๑.  เนือ้หาสาระการแนะน าเครือข่าย ประกอบด้วย  
๑.๑  กล่าวถึงความเป็นตัวตนของเครือข่าย  
๑.๒ ประวตัิสถาบันเข้าร่วม 
๑.๓  อืน่ๆ ทีส่ามารถน าเสนอ  
๑.๔  เนือ้หาทีจั่ดส่งมาจะถูกก าหนดไม่ให้เกิน 10% ของพืน้ทีใ่นการจัดนิทรรศการ  
ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า/

รวบรวมข้อมูลในส่วนของเนื้อหา  โดยสามารถใช้ข้อมูลเดิมจากการจัดนิทรรศการ  เมื่อวันที ่                  
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖o ปี  ได้ และเสนอให้เพิ่มข้อมูล
จากการส ารวจสหกิจศึกษาประจ าปี ๒๕๕๒   เช่น จ านวนสถานศึกษา, จ านวนนักศึกษา และจ านวน
สถานประกอบการฯ  

๒. การเสนอรายช่ือเพือ่เข้ารับการพจิารณา  มีมติดังนี ้ 
 ๒.๑.  ด้านสถานศึกษา  
 ๒.๑.๑  สถานศึกษาด าเนินงานสหกจิศึกษาดีเด่น  
 เสนอให้    มหาวทิยาลยัหาดใหญ่    
 ๒.๑.๒  สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการด าเนินงานสหกจิศึกษา  
 เสนอให้    ๑.  มหาวทิยาลัยหาดใหญ่   
   ๒. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
   ๓. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  
 ๒.๑.๓   ผู้บริหารสหกจิศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา  
 เสนอให้     ๑.     รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา  เชาวลิต     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์  ทพิยรัตน์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
 ๒.๑.๔   โครงงานสหกจิศึกษาดีเด่น   โครงงานทีค่ัดเลอืกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปี 
                  การศึกษา (ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ อาจารย์ผู้นิเทศ  ผู้จัดการ และนักศึกษา)  
     -  ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(งานโครงงาน) 
     เสนอเร่ือง  “การเกบ็เกีย่วเกลด็ปลาและเศษปลาในขั้นตอนการขอด
 เกลด็และล้างปลา ในกระบวนการผลติซูริมิ” โดย  นายเจษฎา ซอประยูร  ภาควชิา 
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 เทคโนโลยอีุตสาหการเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
             - ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  (งานประจ า) 
   เสนอเร่ือง “หนังสือพระเคร่ืองเมืองใต้”  โดย  นายธ ารงศักดิ์  ชุมมณ ี  
 มหาวทิยาลัยหาดใหญ่   
 
 ๒.๒  ด้านสถานประกอบการ 
  ๒.๒.๑  สถานประกอบการด าเนินงานสหกจิดีเด่น  
            - สถานประกอบการขนาดใหญ่  

                เสนอให้  บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์เปอเรช่ัน   สาขาหาดใหญ่  
  และให้เลขานุการประสานไปยงัคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะ  

  ทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 
  ราชมงคลศรีวชัิย  ในการพจิารณาเสนอรายช่ือสถานประกอบการสถาบันละ ๑   
  แห่ง  โดยพจิารณาตามเกณฑ์ตัดสินของส่วนกลาง  และก าหนดแจ้งรายช่ือ 
  กลบัไปยงัเครือข่าย  ภายในวนัที ่๒๓ เมษายน ๒๕๕๓  

  ๒.๒.๒  ผู้บริหารสถานประกอบการดีเด่นด้านการด าเนินงานสหกจิศึกษา  
       เสนอให้  นายรัฐเขตต์   พจนกนกกุล  ผู้จัดการเขตภาคใต้    
    บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์เปอเรช่ัน  สาขาหาดใหญ่  

  และให้เลขานุการประสานไปยงัคณะอุตาหกรรมเกษตรและคณะ  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

  ราชมงคลศรีวชัิย  ในการพจิารณาเสนอรายช่ือสถานประกอบการสถาบันละ ๑   
  แห่ง โดยพจิารณาตามเกณฑ์ตัดสินของส่วนกลาง  และก าหนดแจ้งรายช่ือ 
  กลบัไปยงั เครือข่าย  ภายในวนัที ่๒๓ เมษายน ๒๕๕๓  

 
วาระที ่๔.๒  พจิารณาส่งรายช่ือตัวแทนของแต่ละสถาบันเข้าร่วมกจิกรรมในวนัสหกจิศึกษาไทย  
 คร้ังที ่๒    วนัที ่๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 อา้งถึงการปรธชุมคณธท างานเครือข่ายเชิงปรธเด็นสหกิจศึกษา  คร้ังท่ี๑/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี 
๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๓   วารธท่ี ๔.๓  การเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัสหกิจศึกษาไทย คร้ังท่ี ๒  โดยท่ีปรธชุม
มีมติให้สนับสนุนการเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย  คร้ังท่ี ๒ ในวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓               
ณ  อิมทพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  โดยครือข่ายจธสนบัสนุนค่าใชจ่้ายให้ทุกสถาบนัๆ ลธ            
๑  คน นั้น  ในการน้ี  จึงขอให้คณธท างานฯ ของทต่ลธสถาบนั  เสนอ/ทจง้รายช่ือผูท้ทนของทต่ลธ
สถาบนัดว้ย  เพื่อความสธดวกในการด าเนินงานส่วนเก่ียวขอ้ง  



 

-๖-  

 
 เน่ืองจากคณะท างานของแต่ละสถาบันจะต้องน าเร่ืองนีเ้สนอผู้บริหารฯ พจิารณา 
ทีป่ระชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แจ้งรายช่ือผู้แทนจากแต่ละสถาบันทีจ่ะเข้าร่วมงานไปยงัเครือข่ายฯ ภายใน
วนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓   ทั้งนี ้มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา  ได้แจ้งช่ือผู้แทนการเข้าร่วมงานในคร้ัง
นีท้างโทรศัพท์ในเบือ้งต้นแล้ว  คือ  อาจารย์พฤษภากร  ปรัชญาเมธีธรรม    
 
 
เลกิประชุมเวลา  ๑๒.๑o   น. 
 
 
(นางสาวกาญจนา  คงทกว้) 
      บนัทึกการปรธชุม 
 
 
 
(รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี   สุทธรังษี) 
        คณธท างานทลธเลขานุการ  
 
 

 
 
 
     

 
 
 
 
 

 


