
รายงานการประชุมคณะท างานเชิงประเด็นสหกจิศึกษา คร้ังที ่๓/๒๕๕๓ 
วนัจันทร์ที ่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๕๓  เวลา  o๙.๓o-๑๓.๓o  น. 

ณ ห้องประชุม ๒๑๒  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ผู้มาประชุม 

๑. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์         ท าหนา้ท่ีแทนประธาน 
รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี   สุทธรังษี 

๒. อาจารยม์ณีรัตน์  รัตนพนัธ์       คณะท างาน  
นายวรรณะ  วจิิตร (แทน) 
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

๓. อาจารยพ์ฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม     คณะท างาน  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

๔. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุณี  เซ่ียงเห็น      คณะท างาน  
อาจารยภ์ูริชาติ    พรหมเตม็ (แทน) 

      อาจารยภ์ูตรา   อาแล (แทน) 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

๕. รองศาสตราจารยม์นสั  อนุศิริ      คณะท างาน   
อาจารยร์จณา  คูณพลู  (แทน) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

๖. อาจารยม์งคล  วชิรอ าไพ      คณะท างาน  
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

๗. นายชยัยทุธ  มณีฉาย        คณะท างาน  
วา่ท่ี ร.ต.จิรัฐตกาล  นิลเอสงค ์(แทน) 

 มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
๘. อาจารยม์ซัลนั สุหลง         คณะท างาน 

มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา  
   

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    
รองศาสตราจารย ์ดร. อรัญญา  เชาวลิต  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม  

นางสาวกาญจนา  คงแกว้  
ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  



 ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา  o๙.๓o –๑๓.๓o  น. 
 ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ท าหน้าท่ีแทนประธาน          
ท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม  พร้อมด าเนินการประชุมตามวาระ ดงัน้ี  
วาระที ่๑.๑ การอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมสหกจิศึกษาเครือข่าย 

อุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 
  อา้งถึงหนงัสือท่ี ศธ o๕o๕(๒) ๘๕๘๗ ลงวนัท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  เร่ือง  
การอนุมติัและเบิกจ่ายงบประมาณสนบัสนุนโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓   ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพ้ิจารณาอนุมติั
โครงการและงบประมาณสนบัสนุนจ านวน ๘๖o,ooo บาท  นั้น  
   ในการน้ี   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่าย  ไดม้อบอ านาจให้เจา้หนา้ท่ี
จากศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรุงเทพฯ   เป็นผู ้ไปรับเช็คท่ีส านักอ านวยการ  
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   เพื่อน าใชจ่้ายในการด าเนินงานของเครือข่ายต่อไป  

ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

วาระที ่๒.๑ การแจ้งรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวนัที ่๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
  ตามท่ีเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่าง  ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมคร้ังท่ี 
๒/๒๕๕๓  วนัท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓  ไปยงัคณะท างานเม่ือวนัท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อขอมติ
เวียนรับรอง  โดยก าหนดให้แจง้กลบัภายในวนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ซ่ึงหากท่านไม่แจง้กลบั            
ตามก าหนด   ทางเครือข่ายฯ  จะถือวา่ท่านรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอ้แกไ้ข  นั้น  

ทั้งน้ี  จึงขอสรุปผลการขอมติเวยีนรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  ดงัน้ี  
๑. รับรองโดยไม่มีขอ้แกไ้ข    จ านวน   ๕   คน  
๒. รับรองโดยมีขอ้เสนอแนะ จ านวน   ๑   คน   โดยมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี   
หนา้ท่ี ๖ โครงการท่ี ๔ ผูรั้บผิดชอบ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา หรือ  มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา  แห่งเดียว  
๓. ไม่ส่งใบตอบรับ  จ านวน  ๓   คน   ซ่ึงทางเครือข่ายฯ  จะถือวา่รับรอง 
รายงานการประชุม โดยไม่มีขอ้แกไ้ข   

  ที่ประชุมทราบและให้เพิ่มประเด็นการใช้งบประมาณอย่างประหยัด  เพื่อจะน า
งบประมาณในส่วนน้ันมาสบทบกบัโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

วาระที ่๔.๑  พจิารณาจัดแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ  
ตามท่ีเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่าง  ไดก้  าหนดขอ้ตกลงโครงการ(TOR)  

เก่ียวกบัการจดัท าแผนกลยทุธ์ของเครือข่ายไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๒แผน 
แลว้นั้น   ในการน้ี  จึงขอเสนอใหค้ณะท างานพิจารณาจดัท าแผนกลยทุธ์ เพื่อประสิทธิภาพของ 
การด าเนินงานของเครือข่ายฯ  ต่อไป    

ทีป่ระชุมพจิารณาจัดท าแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ  โดยมีมติดังเอกสารที่แนบ 
 

วาระที ่๔.๒ พจิารณา “ร่าง”โครงการ/กจิกรรม/ผู้รับผดิชอบ  
  อา้งถึงการประชุมคณะท างานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใตต้อนล่าง  เม่ือวนัท่ี ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๓  วาระ ๔.๑  พจิารณา “ร่าง”โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผดิชอบ   โดยท่ีประชุมมีมติให้
แต่ละสถาบนัในเครือข่ายฯ  เขียนโครงการเสนอมายงัเครือข่ายฯ  เพื่อพิจารณา  แลว้นั้น     

ทีป่ระชุมพจิารณา “ร่าง”  โครงการจ านวน ๒ โครงการ โดยมีมติดังนี ้ 
๑. “ร่าง” โครงการชมรมสหกจิศึกษา ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ ตามทีเ่สนอ  
๒. “ร่าง” โครงการประชุมเร่ือง “การนิเทศงานสหกจิศึกษาอย่างมืออาชีพ”   
ทีป่ระชุมได้พจิารณาและมีข้อเสนอแนะ  ดังนี ้ 
- เสนอให้เปลีย่นสถานทีจั่ดประชุม เป็น มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  หรือ โรงแรม 

   พาวลิเลีย่น  อ.เมือง จ.สงขลา   แทน  
- เสนอให้ปรับงบประมาณใหม่  โดยพิจารณาตัด/ปรับบางรายการ  เช่น  ค่าที่พัก   

ให้จัดสรรเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางไกล(นอกจังหวัดสงขลา)  หากกิจกรรมไม่
ต่อเน่ืองถึงตอนเยน็,  ตัดค่าเส้ือและปรับค่าตอบแทนวทิยากรและค่าอาหาร      

๓. “ร่าง” โลโก้และลักษณะรูปแบบของจุลสารของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง  มอบหมายให้  อาจารย์ภูริชาติ  พรหมเต็ม  ด าเนินการจัดส่ง “ร่าง”      
ไปยังคณะท างานของเครือข่ายฯ  พิจารณารูปแบบ, สีและ ข้อความ อีกคร้ัง  
ส าหรับ  spot วทิยุ/โทรทศัน์  ให้ด าเนินการจัดท าเฉพาะต้นฉบับ (master)ส่งไปยัง
สถาบันในเครือข่าย  เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ต่อไป  ทั้งนี้ ขอให้เสนอโครงการและ
งบประมาณการด าเนินงานดังกล่าวไปยงัเครือข่ายฯ เพือ่พจิารณาต่อไป 

 
เลกิประชุมเวลา  ๑๓.๓o  น. 
 
         กาญจนา  คงแกว้          วนัดี   สุทธรังษี 
(นางสาวกาญจนา  คงแกว้)    (รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี  สุทธรังษี)  
       บนัทึกการประชุม            คณะท างานและเลขานุการ 
   


