เอกสารประกอบวาระ ๒.๑

บันทึกช่ วยจา
คณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
วันจันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑o.oo-๑๒.oo น.
ณ ห้ องประชุม ๒๑๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้มาประชุ ม
๑. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุ ทธรังษี
๒. นายชัยยุทธ มณี ฉาย
ว่าที่ ร.ต.จิรัฐตกาล นิลเอสงค์ (ททน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. อาจารย์มณี รัตน์ รัตนพันธ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๔. อาจารย์มซั ลัน สุ หลง
อาจารย์จารุ วจั น์ สองเมือง (ททน)
มหาวิทยาลัยอิสลามยธลา

ทาหน้าที่ททนปรธธาน
คณธทางาน

คณธทางาน
คณธทางาน

ผู้มาประชุ มไม่ ได้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทลธการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ คณธทางาน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา เชาวลิต
๒. อาจารย์มงคล วชิรอาไพ
คณธทางาน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
๓. อาจารย์พฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม
คณธทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ ณี เซี่ ยงเห็น
คณธทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยธลา
๕. รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ
คณธทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

-๒-

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. นางสาวย่าร่ อนธ ศรี อาหมัด
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒. นางสาวกาญจนา คงทก้ว
กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เริ่มประชุ มเวลา ๑o. ๒o น.
ผูช้ ่ วยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิช าการ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ปรธธานที่ ป รธชุ ม กล่ า ว
ต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมปรธชุม พร้อมดาเนินการปรธชุมตามวารธ ดังนี้
วาระแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ ๑.๑ โครงการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
ด้ว ยคณธกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จธจัด งานวันสหกิ จ ศึ ก ษาไทย ครั้ งที่ ๒ในวันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ อิมทพคเมืองทองธานี กรุ งเทพมหานคร โดยเน้นการนาเสนอผลงานทางสหกิ จ
ศึกษา เพื่อสร้างทรงจูงใจให้สถานศึกษา สถานปรธกอบการได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดสหกิจศึกษา
ให้มากขึ้น รายลธเอียดดังเอกสารปรธกอบวารธ ๑.๑
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
วาระรับรองรายงานการประชุ ม
วาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ตามหนังสื อที่ ศธ o๕๒๑/ ว๑o๙๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ได้ส่งรายงานการปรธชุ มคณธทางานเครื อข่ายเชิ งปรธเด็นสหกิ จศึกษาของเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ (มติเวียน) เพื่อขอมติรับรองรายงานการ
ปรธชุ มดังกล่าว โดยมีกาหนดให้ตอบกลับไปยังกองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ หากไม่ตอบรับภายในวันเวลาที่กาหนด จธถือว่าให้การรับรองโดย
ไม่มีขอ้ ทก้ไข นั้น
เนื่ อ งจากการปรธชุ ม ในครั้ งนี้ มี ก าหนดจัด ขึ้ น ก่ อ นการขอมติ เ วี ย นดัง กล่ า วข้า งต้น
จึงขอให้คณธทางานฯ รับรองรายงานการปรธชุม รายลธเอียดดังเอกสารปรธกอบวารธ ๒.๑
ทีป่ ระชุ มรับทราบและให้ การรับรองรายงานประชุ มดังกล่ าว
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วาระสื บเนื่อง
วาระที่ ๓.๑ ความคืบหน้ าการจัดทาเว็บไซต์ และฐานข้ อมูลของเครือข่ ายสหกิจฯ
อ้างถึงการปรธชุมคณธทางานเครื อข่ายเชิ งปรธเด็นสหกิจศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ วารธที่ ๓.๑ ความคืบหน้าการจัดทาเว็บไซต์ทลธฐานข้อมูลของเครื อข่ายสหกิจฯ
ทลธที่ปรธชุ มมีมติให้ปรับปรุ งเว็บไซต์ของเครื อข่ายฯ ทลธให้ผดู ้ าเนิ นการจัดทาทขวนเว็บไซต์ เพื่อให้
ตัวททนทต่ลธสถาบันในเครื อข่ายฯ ได้ทดลองใช้ นั้น
ในการนี้ จึงขอทจ้งการทดลองใช้เว็บไซต์ผา่ น http://www.ie.psu.ac.th/edupsu/
โดยกาหนดรธยธเวลาการทดลองใช้สิ้นสุ ดเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ทลธ password ของผูใ้ ช้ มีดงั นี้
ที่

ชื่อ

สถาบัน

user

password

๑ รศ.ดร. วันดี สุทธรังษี

ม.สงขลานคริ นทร์

wandee.s@psu.ac.th

edupsu

๒ ว่าที่ร.ต. จิรัฐตกาล นิลเอสงค์

ม.ทักษิณ

jirattakan1@hotmail.com

edupsu

๓ อาจารย์มณี รัตน์ รัตนพันธ์

ม.หาดใหญ่

maneeratjum@hotmail.com edupsu

๔ อาจารย์มงคล วชิรอาไพ

ม.นราธิวาสราชนคริ นทร์

agri@pnu.ac.th

edupsu

๕ อาจารย์พฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม

ม.ราชภัฏสงขลา

pruk2001@hotmail.com

edupsu

๖ ผศ. จารุ ณี เซี่ยงเห็น

ม.ราชภัฏยธลา

sjirunee@gru.ac.th

edupsu

๗ อาจารย์สญ
ั ญา ผาสุข

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั

psunya@hotmail.com

edupsu

๘ อาจารย์มซั ลัน สุหลง

ม.อิสลามยธลา

mazlan_yiu@hotmail.com

edupsu

kanjana996@hotmail.com edupsu
ทีป่ ระชุ มรับทราบ ทั้งนี้ อาจารย์ จารุ วจั น์ สองเมือง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
ได้ แจ้ งเปลีย่ นแปลงคณะทางานต่ อทีป่ ระชุ ม จากเดิมอาจารย์ มัซลัน สุ หลง ขอเปลีย่ นแปลงเป็ น

๙ นางสาวกาญจนา คงทก้ว

ม.สงขลานคริ นทร์

อาจารย์ จารุ วจั น์ สองเมือง โดยให้ ติดต่ อผ่ าน E-mail : webmaster@muallimthai.com แทน
ทีป่ ระชุ มจึงมอบหมายให้ เลขานุการดาเนินการประสานงานในส่ วนเกีย่ วข้ องต่ อไป
วาระเสนอเพือ่ พิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาการเสนอรายชื่อสถานศึกษา, ผู้บริ หารสถานศึกษา, สถานประกอบการ, ผู้บริ หาร
สถานประกอบการ, โครงงาน/งานประจา สหกิจศึกษาดีเด่ น
ตามที่คณธกรรมการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ เห็นชอบให้มีงานวันสหกิจศึกษา
ไทย ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ อิมทพคเมืองทองธานี กรุ งเทพมหานคร โดยเน้นการนาเสนอ
ผลงานทางสหกิจศึกษา เพื่อสร้างทรงจูงใจให้สถานศึกษา สถานปรธกอบการได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดสหกิจศึกษาให้มากขึ้น กิจกรรมในงานปรธกอบด้วย การจัดปาฐกถาพิเศษ การบรรยายทลธ
อภิปราย การทสดงนิทรรศการผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา การปรธกวดผลงานดีเด่นของหน่วยงาน

-๔-

ทลธนักศึกษาทลธปรธกาศเกียรติคุณทลธ มอบเกี ยรติ บตั รทก่ องค์กรทลธบุ คคลดี เด่ น ผูท้ า
คุณปรธโยชน์ดา้ นสหกิจศึกษา ทั้งนี้คณธกรรมการจัดงานฯ ได้ขอความร่ วมมืออย่างจริ งจังจากเครื อข่าย
ทั้ง ๙ ในการส่ งผลงานเข้าร่ วมนาเสนอ ทั้งในส่ วนโครงการ สถานปรธกอบการ ทลธสถานศึกษา นั้น
ในการนี้ จึงขอหารื อคณธทางานฯ ในปรธเด็นต่างๆ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกทลธตัดสิ น
สหกิจศึกษาดีเด่น ดังเอกสารปรธกอบวารธ ๔.๑
หลังจากคณะทางานได้ พจิ ารณาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่ างๆ แล้ว
มีมติเห็นชอบดังนี้
๑. เนือ้ หาสาระการแนะนาเครือข่ าย ประกอบด้ วย
๑.๑ กล่าวถึงความเป็ นตัวตนของเครือข่ าย
๑.๒ ประวัติสถาบันเข้ าร่ วม
๑.๓ อืน่ ๆ ทีส่ ามารถนาเสนอ
๑.๔ เนือ้ หาทีจ่ ัดส่ งมาจะถูกกาหนดไม่ ให้ เกิน 10% ของพืน้ ทีใ่ นการจัดนิทรรศการ
ที่ประชุ มมีมติให้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นผู้รับผิดชอบดาเนิ นการจั ดทา/
รวบรวมข้ อ มู ล ในส่ วนของเนื้ อ หา โดยสามารถใช้ ข้ อ มู ล เดิ ม จากการจั ด นิ ท รรศการ เมื่ อ วั น ที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ศู นย์ ประชุ มนานาชาติฉลองสิ ริราชสมบัติ ๖o ปี ได้ และเสนอให้ เพิ่มข้ อมูล
จากการสารวจสหกิจศึกษาประจาปี ๒๕๕๒ เช่ น จานวนสถานศึกษา, จานวนนักศึ กษา และจานวน
สถานประกอบการฯ
๒. การเสนอรายชื่อเพือ่ เข้ ารับการพิจารณา มีมติดังนี้
๒.๑. ด้ านสถานศึกษา
๒.๑.๑ สถานศึกษาดาเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่ น
เสนอให้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒.๑.๒ สถานศึกษาดาวรุ่ งด้ านการดาเนินงานสหกิจศึกษา
เสนอให้ ๑. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
๒.๑.๓ ผู้บริ หารสหกิจศึกษาดีเด่ นในสถานศึกษา
เสนอให้ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา เชาวลิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทิพยรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒.๑.๔ โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่ น โครงงานทีค่ ัดเลือกต้ องมีอายุไม่ เกิน 2 ปี
การศึกษา (ประกอบด้ วย 3 ฝ่ าย คือ อาจารย์ ผ้ ูนิเทศ ผู้จัดการ และนักศึกษา)
- ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (งานโครงงาน)
เสนอเรื่อง “การเก็บเกีย่ วเกล็ดปลาและเศษปลาในขั้นตอนการขอด
เกล็ดและล้ างปลา ในกระบวนการผลิตซู ริมิ” โดย นายเจษฎา ซอประยูร ภาควิชา

-๕-

เทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ด้ านสั งคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ (งานประจา)
เสนอเรื่อง “หนังสื อพระเครื่องเมืองใต้ ” โดย นายธารงศักดิ์ ชุ มมณี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒.๒ ด้ านสถานประกอบการ
๒.๒.๑ สถานประกอบการดาเนินงานสหกิจดีเด่ น
- สถานประกอบการขนาดใหญ่
เสนอให้ บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ เปอเรชั่น สาขาหาดใหญ่
และให้ เลขานุการประสานไปยังคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ัย ในการพิจารณาเสนอรายชื่อสถานประกอบการสถาบันละ ๑
แห่ ง โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ตัดสิ นของส่ วนกลาง และกาหนดแจ้ งรายชื่อ
กลับไปยังเครือข่ าย ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
๒.๒.๒ ผู้บริ หารสถานประกอบการดีเด่ นด้ านการดาเนินงานสหกิจศึกษา
เสนอให้ นายรั ฐเขตต์ พจนกนกกุล ผู้จัดการเขตภาคใต้
บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ เปอเรชั่น สาขาหาดใหญ่
และให้ เลขานุการประสานไปยังคณะอุตาหกรรมเกษตรและคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ัย ในการพิจารณาเสนอรายชื่อสถานประกอบการสถาบันละ ๑
แห่ ง โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ตัดสิ นของส่ วนกลาง และกาหนดแจ้ งรายชื่อ
กลับไปยัง เครือข่ าย ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาส่ งรายชื่อตัวแทนของแต่ ละสถาบันเข้ าร่ วมกิจกรรมในวันสหกิจศึกษาไทย
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
อ้างถึงการปรธชุมคณธทางานเครื อข่ายเชิ งปรธเด็นสหกิจศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ วารธที่ ๔.๓ การเข้าร่ วมกิจกรรมในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ โดยที่ปรธชุม
มี ม ติ ใ ห้ ส นับ สนุ น การเข้า ร่ ว มงานวัน สหกิ จ ศึ ก ษาไทย ครั้ งที่ ๒ ในวัน ที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓
ณ อิมทพคเมืองทองธานี กรุ งเทพมหานคร โดยครื อข่ายจธสนับสนุ นค่าใช้จ่ายให้ทุกสถาบันๆ ลธ
๑ คน นั้น ในการนี้ จึ ง ขอให้ค ณธทางานฯ ของทต่ล ธสถาบัน เสนอ/ทจ้งรายชื่ อผูท้ ทนของทต่ล ธ
สถาบันด้วย เพื่อความสธดวกในการดาเนินงานส่ วนเกี่ยวข้อง

-๖-

เนื่องจากคณะทางานของแต่ ละสถาบันจะต้ องนาเรื่องนีเ้ สนอผู้บริ หารฯ พิจารณา
ทีป่ ระชุ มจึงมีมติเห็นชอบให้ แจ้ งรายชื่ อผู้แทนจากแต่ ละสถาบันทีจ่ ะเข้ าร่ วมงานไปยังเครือข่ ายฯ ภายใน
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ แจ้ งชื่ อผู้แทนการเข้ าร่ วมงานในครั้ง
นีท้ างโทรศัพท์ในเบือ้ งต้ นแล้ ว คือ อาจารย์พฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม

เลิกประชุ มเวลา ๑๒.๑o น.

(นางสาวกาญจนา คงทก้ว)
บันทึกการปรธชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุ ทธรังษี)
คณธทางานทลธเลขานุการ

