เอกสารประกอบวาระ ๒.๑
รายงานการประชุ มคณะทางานเชิ งประเด็นสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓o-๑๖.๓o น.
ณ ห้ องประชุ ม ๒๑๒ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้มาประชุ ม
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา เชาวลิต
๒. อาจารย์มณี รัตน์ รัตนพันธ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๓. อาจารย์พฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม
อาจารย์ชลาลัย วงศ์อารี ย ์ (แทน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ ณี เซี่ยงเห็น
อาจารย์ภูริชาติ พรหมเติม (แทน)
อาจารย์ภูตรา อาแล (แทน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๕. รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ
อาจารย์รจณา คูณพูน (แทน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
๖. อาจารย์มงคล วชิรอาไพ
อาจารย์นิรันดร หนักแดง (แทน)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
๗. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุ ทธรังษี
ผู้มาประชุ มไม่ ได้
๑. นายชัยยุทธ มณี ฉาย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒. อาจารย์มซั ลัน สุ หลง
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางาน

คณะทางาน

คณะทางาน

คณะทางานแเละเลขานุการ

คณะทางาน
คณะทางาน

๒

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. นางสาวชวินดา จันทรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
๒. นางสาวกาญจนา คงแก้ว
กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เริ่มประชุ มเวลา ๑๓.๓๕ น.
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประธานที่ประชุ มกล่าว
ต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม และให้คณะทางานแนะนาตัวในที่ประชุ ม พร้อมกล่าวขอบคุณคณะทางาน/ผูแ้ ทน
ที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนินงานของเครื อข่ายฯ พร้อมดาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
วาระแจ้ งเพือ่ ทราบ
วาระที่ ๑.๑
แจ้ งผลการพิจารณาและคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่ น ประจาปี ๒๕๕๓
ตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ข อความร่ ว มมื อจากเครื อ ข่ า ย
พัฒนาสหกิ จศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ในการเข้าร่ วมการจัดนิ ทรรศการสหกิจศึกษาดีเด่นและพิจารณา
คัดกรองผลงานดี เด่นด้านสหกิ จศึกษาของเครื อข่าย โดยให้ดาเนิ นการตามแนวทาง/ข้อกาหนดและ
เกณฑ์ การคัดเลือกและตัดสิ นสหกิจศึกษาดีเด่นที่ส่งมา แล้วนั้น
เครื อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จดั ส่ งข้อมูลการจัดนิ ทรรศการสหกิจศึกษา
ดี เ ด่ น และผลงานดี เ ด่ น ด้า นสหกิ จ ศึ ก ษาของเครื อ ข่ า ย ไปยัง ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
เพื่อดาเนิ นการพิจารณาและคัดเลือก สรุ ปผลการพิจารณาฯ ดังเอกสารประกอบวาระ ๑.๑ ทั้งนี้ ได้มีการ
มอบเกี ยรติ บตั รแก่ ผูไ้ ด้รับรางวัลแล้ว เมื่ อวันที่ ๖ มิ ถุนายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุ ม
อิมแพ็คเมืองทองธานี
ที่ประชุ มรับทราบและประธานได้ แจ้ งเพิ่มเติมว่ า ทางเครือข่ ายได้ จัดทาหนังสื อแสดงความ
ยินดีไปยังผู้ได้ รับรางวัล/หน่ วยงาน เป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ว
วาระรับรองรายงานการประชุ ม
วาระที่ ๒.๑
รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓
ตามที่ เครื อข่ายพัฒนาสหกิ จศึ กษาภาคใต้ตอนล่ าง ได้ดาเนิ นการจัดประชุ มคณะทางานฯ
เข้าร่ วมประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อ/วางแผนการจัดเตรี ยมข้อมูลการจัดนิทรรศการสหกิจศึกษาดีเด่นและพิจารณา
คัด กรองผลงานดี เ ด่ น ด้า นสหกิ จ ศึ ก ษาของเครื อ ข่ า ย ส าหรั บ จัด ส่ ง ไปยัง ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อเพื่อพิจารณา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ สานักงานอธิ การบดี แล้วนั้น ในการนี้
ขอเสนอรายงานการประชุมมายังท่านเพื่อพิจารณารับรอง รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ ๒.๑

๓

ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุ ม โดยมีข้อแก้ ไข ดังนี้
หน้ า ๑ บรรทัด ที่ ๑ จากเดิ ม “รายงานการประชุ ม คณะทางานเชิ งประเด็ นสหกิจ ศึ ก ษา
ครั้งที๒
่ /๒๕๕๓” แก้ไขเป็ น “บันทึกช่ วยจาคณะทางานเชิ งประเด็นสหกิจศึกษา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓”
หน้ า ๑ บรรทัดที่ ๑o นับจากบนให้ เพิม่ ชื่อ “อาจารย์ จารุ วจั น์ สองเมือง (แทน)”
หน้ า๑บรรทัดที่ ๑๑นับจากบน จากเดิม “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทางานและเลขานุการ” แก้ไขเป็ น “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาหน้ าที่แทนประธาน”
เรื่องสื บเนื่อง
วาระที่ ๓.๑

ความคืบหน้ าการจัดทาข้ อเสนอโครงการ (TOR)“โครงการส่ งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ ายเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ”
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาจัดสรรวงเงินให้เครื อข่ายภาคใต้
ตอนล่ า ง ในวงเงิ น ๘๖o,ooo บาท เพื่ อ จัด ท ากิ จ กรรม/โครงการพัฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาของเครื อข่ า ย
โดยเครื อข่ายฯ ได้จดั ทารายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ขอสนับสนุ นอย่างชัดเจนไปยัง สกอ. ภายใน
วันที่๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อให้ สกอ. พิจารณาอนุ มตั ิโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณสนับสนุ นต่อไป
แล้วนั้น
เนื่ องจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งขอรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มเติม ผ่านทางโทรศัพท์มายังเครื อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างโดยตรง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๓ ในการนี้ ทางเครื อข่ายฯ จึ ง ได้จดั ทา รายละเอี ยดโครงการ/งบประมาณ ฉบับ ใหม่ จดั ส่ งไปยัง
สานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา โดยมี รายละเอี ยดดังเอกสารประกอบวาระ ๓.๑ ทั้ง นี้ จากการ
สอบถามข้อมูลไปยัง สกอ. งบประมาณจะจัดสรรมายังเครื อข่ายฯ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
วาระที่ ๓.๒

ความคืบหน้ าการจัดทาเว็บไซด์ เครือข่ ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ ตอนล่าง
ตามที่ เ ครื อ ข่ า ยพัฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาภาคใต้ต อนล่ า ง ได้ด าเนิ น การแจ้ง รหั ส (password)
การทดลองใช้เว็บไซด์ผา่ น http://www.ie.psu.ac.th/edupsu/ โดยกาหนดระยะเวลาการทดลองใช้สิ้นสุ ด
เดือนเมษายน ๒๕๕๓ แล้วนั้น ในการนี้ ขอเรี ยนว่าสถาบันต่างๆ ในเครื อข่าย ได้ทาการทดลองใช้แล้วไม่มี
ปั ญหาการใช้งาน โดยขณะนี้ แม่ข่ายฯ กาลังดาเนิ นการประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อขอใช้พ้ืนที่
ของมหาวิท ยาลัย โดยใช้ ชื่ อ เว็บ www.southcoopnet.psu.ac.th ทั้ง นี้ ผูร้ ั บ จ้า งจัด ท าเว็บ ไซด์ ก าลัง
ดาเนินการปรับปรุ งระบบสาหรับการใช้งานจริ ง
ทีป่ ระชุ มรับทราบ

๔

เรื่องเพือ่ พิจารณา
วาระที่ ๔.๑
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
อ้างถึงวาระ ๓.๑ ความคืบหน้าการจัดทาข้อเสนอโครงการ(TOR) “โครงการส่ งเสริ มการ
พัฒนาสหกิ จศึ กษาในสถาบันอุ ดมศึ กษาของเครื อข่ ายเพื่ อการพัฒนาอุ ดมศึ กษา ปี งบประมาณ ๒๕๕๓”
จัดส่ งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อจัดสรรงบประมาณ แล้วนั้น
ในการนี้ ขอเสนอรายละเอี ย ดโครงการ /งบประมาณ และผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ที่ ป ระชุ ม
เพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดจากเอกสารประกอบวาระ ๓.๑
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้คณะทางานรับผิดชอบในโครงการต่างๆ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมต่ อเนื่องจากปี ๒๕๕๒
๑. การบริ หารจัดการเครื อข่าย
- จัดประชุมคณะทางานเพื่อหารื อและ
วางแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง, ค่าถ่าย
เอกสาร,วัสดุสานักงานและอื่นๆ
๒. สัมมนาเครื อข่ายเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์
คณะทางานฯ วางแผนการสัมมนาคณะทางาน
นอกสถานที่ โดยมอบหมายให้ อาจารย์รจณา
คูณพูน เป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินทาง
และที่พกั สาหรับสถานที่ดูงาน มอบหมายให้
รศ.ดร.วันดี สุ ทธรังษี เป็ นผูป้ ระสานงาน
๓. การดูแลและจัดการ website/ฐานข้อมูล
องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และหลักสู ตรของสถาบันใน
เครื อข่าย
- การดูแลเว็บไซด์ของเครื อข่ายในเบื้องต้น
มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา คงแก้ว เป็ น
ผูด้ ูแล ส่ งข้อมูลข่าวสาร
4. นาเสนอผลดาเนินงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษา สถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการ(นาเสนอบนเวทีและแสดง
โปสเตอร์)
ประธานมอบหมายให้สถาบันการศึกษาคัดเลือก
ผลงานนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะน าเสนอพร้ อ มจั ด ท า
โปสเตอร์

วัน / เวลา/สถานที่

ให้คณะทางานแต่
ละสถาบันแจ้ง
ช่วงเวลา เพื่อความ
สะดวกในการ
ดาเนินงานต่อไป
ตลอดปี ๒๕๕๓

๙ พ.ย.๕๓

จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
๘๖,ooo แครื อข่ายฯ

๗o,ooo รศ.ดร.วันดี สุ ทธรังษีและ
อาจารย์รจนา คูณพูน

๒o,ooo น.ส.กาญจนา คงแก้ว

๑๘o,ooo มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

๕

โครงการ/กิจกรรมต่ อเนื่องจากปี ๒๕๕๒
5. การดาเนินงานของชมรมสหกิจศึกษา
ประธานได้มอบหมายให้ อาจารย์มณี รัตน์
รัตนพันธ์ คณะทางานจัดทา “ร่ าง” แผนกลยุทธ์
ของชมรมนาเสนอมายังเครื อข่าย
6. จัดทารายงานความก้าวหน้า
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของเครื อข่ายฯ ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรมปี ๒๕๕๓
๑. พิธีลงนามความร่ วมมือและเสวนาระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการดีเด่น
กิจกรรมมีดงั นี้
- มอบรางวัลแก่สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
ผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา ระดับเครื อข่าย
- จัดเสวนาโดยผูไ้ ด้รับรางวัลแต่ละประเภท
ทางเครื อข่ายจะรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พกั
สาหรับสาหรับผูท้ ี่อยูน่ อกเขตพื้นที่จ.สงขลา
- เชิญผูส้ ื่ อข่าว/หนังสื อพิมพ์ เพื่อสัมภาษณ์ Best
practice ของแต่ละรางวัล
- จัดทา VDO แนะนาเครื อข่าย โดยให้แก้ไขจาก
ของเดิมที่มีอยู่
- เตรี ยมของที่ระลึกสาหรับผูร้ ่ วมพิธีลงนาม
- เชิญอธิ การบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
กล่าวถึงนโยบายของสหกิจ
- จัดนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลจาก สกอ
- ลงนามความร่ วมมือระหว่าง ๘ สถาบันในครื อ
ข่าย, สถานประกอบการ โดยมอบหมายให้แต่ละ
สถาบันคัดเลือกสถานประกอบการที่เข้มแข็ง ให้
การสนั บ สนุ น ด้า นสหกิ จ และแจ้ง ชื่ อ มายัง
เครื อข่ายฯ ซึ่ งจะมากกว่า 1 แห่ ง ก็ได้ พร้อมทั้ง
ให้แจ้งชื่ อผูบ้ ริ หารเพื่อทาหนังสื อเชิ ญเข้าร่ วมลง
นามด้วย (สาหรับผูแ้ ทนของแต่ละสถาบัน ขอให้
คณะทางานกลับไปประสานกับผูบ้ ริ หารของแต่
ละสถาบัน )

วัน / เวลา/สถานที่
ตลอดปี ๒๕๕๓

๖ และ๑๒ เดือน

๑๙ ส.ค.๕๓
สถานที่ยงั ไม่ได้
ระบุ

จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
๔o,ooo มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

๑o,ooo เครื อข่าย

๑๑o,ooo มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
และสถาบันในเครื อข่าย

๖

โครงการ/กิจกรรมต่ อเนื่องจากปี ๒๕๕๒

วัน / เวลา/สถานที่

- จะนัดประชุมคณะทางานเพื่อหารื อเกี่ยวกับการ
จัดโครงการอีกครั้ง
๒. จัดทาสื่ อเพื่อประชาสัมพันธ์เป็ นระยะ เช่น ทา
spot วิทยุ ออกรายการโทรทัศน์ทอ้ งถิ่น จัดทา
คู่มือสหกิจศึกษา, จดหมายข่าว
- ด าเนิ นการจั ด ท าสารเครื อข่ าย เพื่ อ
ประชาสัม พันธ์ ข่ า วสารและความคื บหน้า การ
ดาเนิ นงานฯ โดยให้ต้ งั ชื่ อ และ “ร่ าง” โลโก้
เครื อข่ า ยมาน าเสนอในการประชุ ม วัน ที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๕๓
๓. สนับสนุนการเข้าร่ วมงานวันสหกิจศึกษา
มิ.ย. ๕๔
(สถาบันละ ๘,ooo บาท)
- สนับสนุนการร่ วมงานวันสหกิจศึกษาไทย
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
๑๔ ต.ค.๕๓
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ในหัวข้อ “
กุญแจแห่งความสาเร็ จของสหกิจศึกษา”
ทั้ งนี้ ให้ ค ณะท างานเสนอ“ร่ าง”โครงการ/
งบประมาณ เสนอต่ อ ที่ ประชุ มครั้ งต่ อไป
ซึ่ งการจัด โครงการนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เ พื่ อทาให้
สถานศึ กษาและสถานประกอบการเข้าใจสหกิ จ
ศึกษา
๕. จัดอบรมอาจารย์นิเทศ/ผูน้ ิเทศ ในหัวข้อ
๒-๔ ก.ย. ๕๓
“การนิเทศงานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ”
และมอบหมายให้ อาจารย์มณี รั ตน์ รั ตนพันธ์
ผู ้ แ ทน ด าเนิ นการจั ด ท า “ร่ าง”โครงการ /
งบประมาณ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ครั้ งต่ อ ไป
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นคณาจารย์ของแต่ละสถาบันๆ
ละ ๕ คน โดยให้ประสานไปยังสมาคมสหกิ จ
ศึกษาไทย เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เช่น
การออกประกาศนียบัตร, วิทยากร
รวม

จานวนเงิน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

๖o,ooo มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๖๔,ooo สถาบันในเครื อข่าย

๑๑o,ooo มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ

๑๑o,ooo มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

๘๖o,ooo

๗

วาระอืน่ ๆ
๕.๑ การจัดทาของทีร่ ะลึกของเครือข่ ายฯ
คณะกรรมการเห็นชอบให้เครื อข่ายฯ มีการจัดทาของที่ระลึก ไว้สาหรับมอบให้ผมู ้ าเข้าร่ วมกิจกรรม
ของเครื อข่าย ทั้งนี้ประธานให้คณะทางานเสนอรู ปแบบ, ลักษณะของที่ระลึกมาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
๕.๒ การแต่ งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาของแต่ ละสถาบัน
ประธานเสนอให้สถาบันในเครื อข่ายแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาของแต่ละสถาบัน เพื่อความ
สะดวกในการขับเคลื่อนงานด้านสหกิจศึกษา ซึ่ งในปั จจุบนั มีบางสถาบันที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษาแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๕.๓ การนัดประชุ มคณะทางานเชิ งประเด็นสหกิจศึกษาครั้งต่ อไป
ที่ประชุมกาหนดให้มีการประชุมคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ในวันจันทร์
ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา o๙.๓o-๑๕.๓o น. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยประธานได้แจ้งให้
คณะทางานเตรี ยมข้อมูลการจัดหลักสู ตรสหกิจศึกษา, นักศึกษา, สถานประกอบการ ที่เข้าร่ วมสหกิจศึกษามา
ด้วยในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ต่อไป และทางเครื อข่ายจะทาหนังสื อเชิ ญเข้าร่ วม
ประชุมไปยังคณะทางานอีกครั้ง
เลิกประชุ มเวลา ๑๖.๓o น.

(นางสาวกาญจนา คงแก้ว)
บันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุ ทธรังษี)
คณะทางานและเลขานุการ

