
เอกสารประกอบวาระ ๒.๑ 
 

รายงานการประชุมคณะท างานเชิงประเด็นสหกจิศึกษา คร้ังที ่๒/๒๕๕๓ 
วนัพฤหัสบดีที ่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓o-๑๖.๓o  น. 

ณ ห้องประชุม ๒๑๒  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ผู้มาประชุม 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ประธานคณะท างาน  
รองศาสตราจารย ์ดร. อรัญญา  เชาวลิต  

๒. อาจารยม์ณีรัตน์  รัตนพนัธ์       คณะท างาน  
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

๓. อาจารยพ์ฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม     คณะท างาน  
       อาจารยช์ลาลยั   วงศอ์ารีย ์ (แทน)  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
๔. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุณี  เซ่ียงเห็น      คณะท างาน  
        อาจารยภ์ูริชาติ    พรหมเติม (แทน) 
        อาจารยภ์ูตรา   อาแล (แทน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
๕. รองศาสตราจารยม์นสั  อนุศิริ      คณะท างาน   

อาจารยร์จณา  คูณพนู  (แทน) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

๖. อาจารยม์งคล  วชิรอ าไพ      คณะท างาน  
        อาจารยนิ์รันดร  หนกัแดง (แทน) 

มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
๗. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์              คณะท างานแเละเลขานุการ 

รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี   สุทธรังษี 
 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 

๑. นายชยัยทุธ  มณีฉาย        คณะท างาน  
 มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
๒. อาจารยม์ซัลนั สุหลง         คณะท างาน 
 มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา     

 



 ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นางสาวชวนิดา  จนัทรัตน์  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
๒. นางสาวกาญจนา  คงแกว้  

กองบริการการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๕  น. 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ประธานท่ีประชุมกล่าว
ตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และให้คณะท างานแนะน าตวัในท่ีประชุม   พร้อมกล่าวขอบคุณคณะท างาน/ผูแ้ทน 
ท่ีใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานของเครือข่ายฯ   พร้อมด าเนินการประชุมตามวาระ ดงัน้ี  
 
วาระแจ้งเพือ่ทราบ 
วาระที ่๑.๑  แจ้งผลการพจิารณาและคัดเลอืกสหกจิศึกษาดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๓ 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือจากเครือข่าย
พฒันาสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่าง  ในการเขา้ร่วมการจดันิทรรศการสหกิจศึกษาดีเด่นและพิจารณา
คดักรองผลงานดีเด่นดา้นสหกิจศึกษาของเครือข่าย  โดยให้ด าเนินการตามแนวทาง/ขอ้ก าหนดและ
เกณฑ ์การคดัเลือกและตดัสินสหกิจศึกษาดีเด่นท่ีส่งมา  แลว้นั้น  
   เครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่าง   ไดจ้ดัส่งขอ้มูลการจดันิทรรศการสหกิจศึกษา
ดีเด่นและผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษาของเครือข่าย    ไปยงัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                
เพื่อด าเนินการพิจารณาและคดัเลือก   สรุปผลการพิจารณาฯ ดงัเอกสารประกอบวาระ ๑.๑  ทั้งน้ี ได้มีการ         
มอบเกียรติบตัรแก่ผูไ้ด้รับรางวลัแล้ว เม่ือวนัท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓  ณ  ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม           
อิมแพค็เมืองทองธานี 
  ที่ประชุมรับทราบและประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่า  ทางเครือข่ายได้จัดท าหนังสือแสดงความ
ยนิดีไปยงัผู้ได้รับรางวลั/หน่วยงาน เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว    
 
วาระรับรองรายงานการประชุม 
วาระที ่๒.๑ รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ ๒/๒๕๕๓  เมื่อวนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ 

  ตามท่ีเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่าง  ได้ด าเนินการจดัประชุมคณะท างานฯ   
เขา้ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ/วางแผนการจดัเตรียมขอ้มูลการจดันิทรรศการสหกิจศึกษาดีเด่นและพิจารณา
คัดกรองผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษาของเครือข่าย  ส าหรับจัดส่งไปยงัส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อเพื่อพิจารณา   เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๑๙  เมษายน ๒๕๕๓  ส านกังานอธิการบดี  แลว้นั้น  ในการน้ี             
ขอเสนอรายงานการประชุมมายงัท่านเพื่อพิจารณารับรอง  รายละเอียดดงัเอกสารประกอบวาระ ๒.๑  
 



 ๓ 

  ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม   โดยมีข้อแก้ไข   ดังนี ้ 
  หน้า ๑  บรรทัดที่ ๑  จากเดิม “รายงานการประชุมคณะท างานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา           
คร้ังที๒่/๒๕๕๓”   แก้ไขเป็น  “บันทกึช่วยจ าคณะท างานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓”
  หน้า ๑ บรรทดัที ่ ๑o  นับจากบนให้เพิม่ช่ือ  “อาจารย์จารุวจัน์  สองเมือง (แทน)” 
  หน้า๑บรรทดัที ่๑๑นับจากบน จากเดิม “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์   คณะท างานและเลขานุการ”   แก้ไขเป็น  “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  ท าหน้าที่แทนประธาน”  
 

เร่ืองสืบเน่ือง 
วาระที ่๓.๑ ความคืบหน้าการจัดท าข้อเสนอโครงการ (TOR)“โครงการส่งเสริมการพฒันาสหกจิศึกษาใน
  สถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพือ่การพฒันาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ ” 

 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพ้ิจารณาจดัสรรวงเงินให้เครือข่ายภาคใต้
ตอนล่าง ในวงเงิน ๘๖o,ooo บาท  เพื่อจัดท า กิจกรรม/โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่าย                      
โดยเครือข่ายฯ    ไดจ้ดัท ารายละเอียดโครงการและงบประมาณท่ีขอสนบัสนุนอยา่งชดัเจนไปยงั สกอ. ภายใน
วนัท่ี๑๖ เมษายน ๒๕๕๓  เพื่อให้ สกอ. พิจารณาอนุมติัโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณสนบัสนุนต่อไป   
แลว้นั้น  
  เน่ืองจาก  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแ้จง้ขอรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
เพิ่มเติม  ผา่นทางโทรศพัทม์ายงัเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่างโดยตรง เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๓   ในการน้ี ทางเครือข่ายฯ  จึงได้จดัท า รายละเอียดโครงการ/งบประมาณ  ฉบบัใหม่จดัส่งไปยงั
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารประกอบวาระ ๓.๑  ทั้งน้ี จากการ
สอบถามขอ้มูลไปยงั สกอ.   งบประมาณจะจดัสรรมายงัเครือข่ายฯ  ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๓  
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

วาระที ่๓.๒ ความคืบหน้าการจัดท าเวบ็ไซด์เครือข่ายพฒันาสหกจิศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
  ตามท่ีเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  ได้ด าเนินการแจ้งรหัส (password)            

การทดลองใชเ้วบ็ไซดผ์า่น http://www.ie.psu.ac.th/edupsu/  โดยก าหนดระยะเวลาการทดลองใชส้ิ้นสุด
เดือนเมษายน ๒๕๕๓  แลว้นั้น   ในการน้ี  ขอเรียนวา่สถาบนัต่างๆ ในเครือข่าย  ไดท้  าการทดลองใชแ้ลว้ไม่มี
ปัญหาการใช้งาน   โดยขณะน้ี  แม่ข่ายฯ  ก าลงัด าเนินการประสานงานกบัศูนยค์อมพิวเตอร์เพื่อขอใช้พื้นท่ี

ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ช่ือเว็บ www.southcoopnet.psu.ac.th ทั้ งน้ีผูรั้บจ้างจัดท าเว็บไซด์ก าลัง
ด าเนินการปรับปรุงระบบส าหรับการใชง้านจริง 
  ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
 

http://www.ie.psu.ac.th/edupsu/%20%20โดยกำหนดระยะเวลาการทดลองใช้สิ้นสุดเดือนเมษายน%20๒๕๕๓
http://www.ie.psu.ac.th/edupsu/%20%20โดยกำหนดระยะเวลาการทดลองใช้สิ้นสุดเดือนเมษายน%20๒๕๕๓
http://www.southcoopnet.psu.ac.th/


 ๔ 

เร่ืองเพือ่พจิารณา  
วาระที ่๔.๑ พจิารณาโครงการ/กจิกรรม/ผู้รับผดิชอบ  
  อา้งถึงวาระ ๓.๑  ความคืบหน้าการจดัท าขอ้เสนอโครงการ(TOR) “โครงการส่งเสริมการ
พฒันาสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพฒันาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓”         
จดัส่งไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อจดัสรรงบประมาณ    แลว้นั้น    
  ในการน้ี  ขอเสนอรายละเอียดโครงการ /งบประมาณ และผู ้รับผิดชอบต่อท่ีประชุม               
เพื่อพิจารณา   โดยรายละเอียดจากเอกสารประกอบวาระ ๓.๑  
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายใหค้ณะท างานรับผดิชอบในโครงการต่างๆ  ดงัน้ี 

โครงการ/กจิกรรมต่อเน่ืองจากปี ๒๕๕๒  วนั / เวลา/สถานที่ จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

๑. การบริหารจดัการเครือข่าย 
     - จดัประชุมคณะท างานเพ่ือหารือและ 
วางแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง, ค่าถ่าย
เอกสาร,วสัดุส านกังานและอ่ืนๆ  

 ๘๖,ooo แครือข่ายฯ 

๒. สมัมนาเครือข่ายเพ่ือจดัท าแผนกลยทุธ์
คณะท างานฯ วางแผนการสมัมนาคณะท างาน
นอกสถานท่ี  โดยมอบหมายให ้ อาจารยร์จณา   
คูณพนู  เป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการเดินทาง
และท่ีพกั  ส าหรับสถานท่ีดูงาน มอบหมายให ้
รศ.ดร.วนัดี  สุทธรังษี  เป็นผูป้ระสานงาน 

ใหค้ณะท างานแต่
ละสถาบนัแจง้
ช่วงเวลา เพ่ือความ
สะดวกในการ
ด าเนินงานต่อไป  

๗o,ooo รศ.ดร.วนัดี สุทธรังษีและ
อาจารยร์จนา  คูณพนู   

๓. การดูแลและจดัการ website/ฐานขอ้มลู
องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต และหลกัสูตรของสถาบนัใน
เครือข่าย 
     - การดูแลเวบ็ไซดข์องเครือข่ายในเบ้ืองตน้ 
มอบหมายให ้ นางสาวกาญจนา  คงแกว้  เป็น
ผูดู้แล ส่งขอ้มลูข่าวสาร  

ตลอดปี ๒๕๕๓ ๒o,ooo น.ส.กาญจนา  คงแกว้  

4. น าเสนอผลด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
นกัศึกษา สถาบนัการศึกษาและสถาน
ประกอบการ(น าเสนอบนเวทีและแสดง
โปสเตอร์)  
ประธานมอบหมายให้สถาบนัการศึกษาคดัเลือก
ผลงานนัก ศึกษา ท่ีจะน า เสนอพร้อมจัดท า
โปสเตอร์  
 

๙ พ.ย.๕๓ ๑๘o,ooo มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   



 ๕ 

โครงการ/กจิกรรมต่อเน่ืองจากปี ๒๕๕๒  วนั / เวลา/สถานที่ จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

5. การด าเนินงานของชมรมสหกิจศึกษา  
    ประธานไดม้อบหมายให ้อาจารยม์ณีรัตน ์ 
รัตนพนัธ์  คณะท างานจดัท า “ร่าง” แผนกลยุทธ์
ของชมรมน าเสนอมายงัเครือข่าย   

ตลอดปี ๒๕๕๓  ๔o,ooo มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  

6. จดัท ารายงานความกา้วหนา้  
    มอบหมายเจา้หนา้ท่ีของเครือข่ายฯ ด าเนินการ 

๖ และ๑๒ เดือน 
 

๑o,ooo เครือข่าย 

โครงการ/กจิกรรมปี  ๒๕๕๓    
๑. พิธีลงนามความร่วมมือและเสวนาระหวา่ง
สถานศึกษากบัสถานประกอบการดีเด่น 
กิจกรรมมีดงัน้ี  
-  มอบรางวลัแก่สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหรั้บรางวลั
ผลงานดีเด่นดา้นสหกิจศึกษา ระดบัเครือข่าย   
-  จดัเสวนาโดยผูไ้ดรั้บรางวลัแต่ละประเภท     
ทางเครือข่ายจะรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าท่ีพกั
ส าหรับส าหรับผูท่ี้อยูน่อกเขตพ้ืนท่ีจ.สงขลา 
- เชิญผูส่ื้อข่าว/หนงัสือพิมพ ์เพ่ือสมัภาษณ์ Best 
practice ของแต่ละรางวลั  
- จดัท า VDO  แนะน าเครือข่าย  โดยใหแ้กไ้ขจาก
ของเดิมท่ีมีอยู ่
- เตรียมของท่ีระลึกส าหรับผูร่้วมพิธีลงนาม   
- เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
กล่าวถึงนโยบายของสหกิจ 
- จดันิทรรศการผลงานท่ีไดรั้บรางวลัจาก  สกอ 
- ลงนามความร่วมมือระหว่าง ๘ สถาบนัในครือ
ข่าย, สถานประกอบการ โดยมอบหมายใหแ้ต่ละ
สถาบนัคดัเลือกสถานประกอบการท่ีเขม้แข็ง ให้
การสนับสนุนด้านสหกิจ  และแจ้ง ช่ือมายัง
เครือข่ายฯ  ซ่ึงจะมากกว่า 1 แห่ง  ก็ได ้ พร้อมทั้ง
ใหแ้จง้ช่ือผูบ้ริหารเพ่ือท าหนงัสือเชิญเขา้ร่วมลง
นามดว้ย (ส าหรับผูแ้ทนของแต่ละสถาบนั ขอให้
คณะท างานกลบัไปประสานกบัผูบ้ริหารของแต่
ละสถาบนั ) 

๑๙ ส.ค.๕๓ 
สถานท่ียงัไม่ได้
ระบุ      

 
๑๑o,ooo 

 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
และสถาบนัในเครือข่าย   



 ๖ 

โครงการ/กจิกรรมต่อเน่ืองจากปี ๒๕๕๒  วนั / เวลา/สถานที่ จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

- จะนดัประชุมคณะท างานเพ่ือหารือเก่ียวกบัการ
จดัโครงการอีกคร้ัง  
๒. จดัท าส่ือเพ่ือประชาสมัพนัธ์เป็นระยะ เช่น ท า 
spot วิทย ุออกรายการโทรทศันท์อ้งถ่ิน  จดัท า
คู่มือสหกิจศึกษา, จดหมายข่าว    
     - ด า เ นินการจัดท าส า ร เค รือ ข่ า ย   เ พ่ื อ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและความคืบหน้าการ
ด าเนินงานฯ  โดยให้ตั้งช่ือ และ “ร่าง” โลโก้
เครือข่ายมาน าเสนอในการประชุมวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓    

 ๖o,ooo มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา     

๓. สนบัสนุนการเขา้ร่วมงานวนัสหกิจศึกษา 
(สถาบนัละ ๘,ooo  บาท) 
     - สนบัสนุนการร่วมงานวนัสหกิจศึกษาไทย 
คร้ังท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔  

มิ.ย. ๕๔ ๖๔,ooo สถาบนัในเครือข่าย 

๔. จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ในหวัขอ้ “ 
กญุแจแห่งความส าเร็จของสหกิจศึกษา”  
ทั้ ง น้ี ให้คณะท างานเสนอ “ร่ า ง”โครงการ /
งบประมาณ เสนอ ต่อ ท่ีประ ชุมค ร้ั ง ต่อไป              
ซ่ึงการจัดโครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าให้
สถานศึกษาและสถานประกอบการเขา้ใจสหกิจ
ศึกษา 

๑๔ ต.ค.๕๓   ๑๑o,ooo มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

๕. จดัอบรมอาจารยนิ์เทศ/ผูนิ้เทศ ในหวัขอ้  
“การนิเทศงานสหกิจศึกษาอยา่งมืออาชีพ” 
และมอบหมายให้  อาจารย์มณีรัตน์  รัตนพนัธ์   
ผู ้แทน  ด า เ นินการจัดท า “ร่ า ง ”โครงการ /
งบประมาณ เสนอต่อ ท่ีประชุมค ร้ั ง ต่อไป   
กลุ่มเป้าหมายเป็นคณาจารยข์องแต่ละสถาบนัๆ 
ละ ๕ คน   โดยให้ประสานไปยงัสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย  เก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ  เช่น  
การออกประกาศนียบตัร, วิทยากร 

๒-๔ ก.ย. ๕๓ ๑๑o,ooo มหาวิทยาลยัหาดใหญ่     

รวม  ๘๖o,ooo  

 



 ๗ 

 วาระอืน่ๆ  
๕.๑  การจัดท าของทีร่ะลกึของเครือข่ายฯ 

 คณะกรรมการเห็นชอบใหเ้ครือข่ายฯ มีการจดัท าของท่ีระลึก  ไวส้ าหรับมอบให้ผูม้าเขา้ร่วมกิจกรรม
ของเครือข่าย  ทั้งน้ีประธานใหค้ณะท างานเสนอรูปแบบ, ลกัษณะของท่ีระลึกมาเสนอในท่ีประชุมคร้ังต่อไป   

๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสหกจิศึกษาของแต่ละสถาบัน  
ประธานเสนอใหส้ถาบนัในเครือข่ายแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาของแต่ละสถาบนั  เพื่อความ

สะดวกในการขบัเคล่ือนงานดา้นสหกิจศึกษา ซ่ึงในปัจจุบนัมีบางสถาบนัท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาแลว้  เช่น  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   มหาวทิยาลยัหาดใหญ่   

๕.๓ การนัดประชุมคณะท างานเชิงประเด็นสหกจิศึกษาคร้ังต่อไป 
ท่ีประชุมก าหนดใหมี้การประชุมคณะท างานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓  ในวนัจนัทร์

ท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓   เวลา  o๙.๓o-๑๕.๓o น.  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   โดยประธานไดแ้จง้ให้
คณะท างานเตรียมขอ้มูลการจดัหลกัสูตรสหกิจศึกษา, นกัศึกษา, สถานประกอบการ ท่ีเขา้ร่วมสหกิจศึกษามา
ดว้ยในวนัประชุม  ทั้งน้ีเพื่อประกอบการจดัท าแผนกลยุทธ์ต่อไป   และทางเครือข่ายจะท าหนงัสือเชิญเขา้ร่วม
ประชุมไปยงัคณะท างานอีกคร้ัง  

   
เลกิประชุมเวลา  ๑๖.๓o  น. 
 
 
(นางสาวกาญจนา  คงแกว้) 
       บนัทึกการประชุม 
 
 
 
 
(รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี สุทธรังษี) 
        คณะท างานและเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 


