รายงานการประชุ มคณะทางานเชิ งประเด็นสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา o๙.๓o-๑๓.๓o น.
ณ ห้ องประชุ ม ๒๑๒ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้มาประชุ ม
๑. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุ ทธรังษี
๒. อาจารย์มณี รัตน์ รัตนพันธ์
นายวรรณะ วิจิตร (แทน)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๓. อาจารย์พฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ ณี เซี่ ยงเห็น
อาจารย์ภูริชาติ พรหมเต็ม (แทน)
อาจารย์ภูตรา อาแล (แทน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๕. รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ
อาจารย์รจณา คูณพูล (แทน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
๖. อาจารย์มงคล วชิรอาไพ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
๗. นายชัยยุทธ มณี ฉาย
ว่าที่ ร.ต.จิรัฐตกาล นิลเอสงค์ (แทน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๘. อาจารย์มซั ลัน สุ หลง
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
ผู้มาประชุ มไม่ ได้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา เชาวลิต
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
นางสาวกาญจนา คงแก้ว
ศูนย์พฒั นาการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ทาหน้าที่แทนประธาน
คณะทางาน

คณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางาน

คณะทางาน
คณะทางาน

คณะทางาน

๒

เริ่มประชุ มเวลา o๙.๓o –๑๓.๓o น.
ผูช้ ่ วยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิช าการ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ท าหน้า ที่ แ ทนประธาน
ที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม พร้อมดาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
วาระที่ ๑.๑
การอนุมัติและเบิกจ่ ายงบประมาณสนับสนุนโครงการส่ งเสริมสหกิจศึกษาเครือข่ าย
อุดมศึกษาภาคใต้ ตอนล่ าง ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓
อ้างถึงหนังสื อที่ ศธ o๕o๕(๒) ๘๕๘๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่ อง
การอนุมตั ิและเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการส่ งเสริ มสหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาอนุมตั ิ
โครงการและงบประมาณสนับสนุนจานวน ๘๖o,ooo บาท นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในฐานะแม่ข่าย ได้มอบอานาจให้เจ้าหน้าที่
จากศู นย์ป ระสานงานมหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ กรุ ง เทพฯ เป็ นผู้ ไปรั บเช็ คที่ ส านักอานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนาใช้จ่ายในการดาเนินงานของเครื อข่ายต่อไป
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
วาระที่ ๒.๑

การแจ้ งรับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
ตามที่เครื อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จดั ส่ งรายงานการประชุ มครั้งที่
๒/๒๕๕๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไปยังคณะทางานเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อขอมติ
เวียนรับรอง โดยกาหนดให้แจ้งกลับภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่ งหากท่านไม่แจ้งกลับ
ตามกาหนด ทางเครื อข่ายฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอ้ แก้ไข นั้น
ทั้งนี้ จึงขอสรุ ปผลการขอมติเวียนรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนี้
๑. รับรองโดยไม่มีขอ้ แก้ไข จานวน ๕ คน
๒. รับรองโดยมีขอ้ เสนอแนะ จานวน ๑ คน โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
หน้าที่ ๖ โครงการที่ ๔ ผูร้ ับผิดชอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา หรื อ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา แห่งเดียว
๓. ไม่ส่งใบตอบรับ
จานวน ๓ คน ซึ่ งทางเครื อข่ายฯ จะถือว่ารับรอง
รายงานการประชุม โดยไม่มีขอ้ แก้ไข
ที่ ป ระชุ ม ทราบและให้ เ พิ่ ม ประเด็ น การใช้ งบประมาณอย่ า งประหยั ด เพื่ อ จะน า
งบประมาณในส่ วนนั้นมาสบทบกับโครงการศึกษาดูงานต่ างประเทศ

๓

วาระที่ ๔.๑

พิจารณาจัดแผนกลยุทธ์ ของเครือข่ ายฯ
ตามที่เครื อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้กาหนดข้อตกลงโครงการ(TOR)
เกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ของเครื อข่ายไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน ๒แผน
แล้วนั้น ในการนี้ จึงขอเสนอให้คณะทางานพิจารณาจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อประสิ ทธิภาพของ
การดาเนิ นงานของเครื อข่ายฯ ต่อไป
ทีป่ ระชุ มพิจารณาจัดทาแผนกลยุทธ์ ของเครื อข่ ายฯ โดยมีมติดังเอกสารที่แนบ
วาระที่ ๔.๒

พิจารณา “ร่ าง”โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
อ้างถึงการประชุมคณะทางานเครื อข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๓ วาระ ๔.๑ พิจารณา “ร่ าง”โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ โดยที่ประชุมมีมติให้
แต่ละสถาบันในเครื อข่ายฯ เขียนโครงการเสนอมายังเครื อข่ายฯ เพื่อพิจารณา แล้วนั้น
ทีป่ ระชุ มพิจารณา “ร่ าง” โครงการจานวน ๒ โครงการ โดยมีมติดังนี้
๑. “ร่ าง” โครงการชมรมสหกิจศึกษา ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ ตามทีเ่ สนอ
๒. “ร่ าง” โครงการประชุ มเรื่อง “การนิเทศงานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ”
ทีป่ ระชุ มได้ พจิ ารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- เสนอให้ เปลีย่ นสถานทีจ่ ัดประชุ ม เป็ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือ โรงแรม
พาวิลเลีย่ น อ.เมือง จ.สงขลา แทน
- เสนอให้ ปรั บงบประมาณใหม่ โดยพิจารณาตัด/ปรั บบางรายการ เช่ น ค่ าที่พัก
ให้ จั ด สรรเฉพาะผู้ ที่ ต้ อ งเดิ น ทางไกล(นอกจั ง หวั ด สงขลา) หากกิจ กรรมไม่
ต่ อเนื่องถึงตอนเย็น, ตัดค่ าเสื้อและปรับค่ าตอบแทนวิทยากรและค่ าอาหาร
๓. “ร่ า ง” โลโก้ แ ละลัก ษณะรู ปแบบของจุ ล สารของเครื อ ข่ า ยสหกิจ ศึ กษาภาคใต้
ตอนล่ าง มอบหมายให้ อาจารย์ ภูริชาติ พรหมเต็ ม ด าเนิ นการจั ด ส่ ง “ร่ า ง”
ไปยัง คณะท างานของเครื อ ข่ า ยฯ พิ จ ารณารู ป แบบ, สี แ ละ ข้ อ ความ อีก ครั้ ง
สาหรับ spot วิทยุ/โทรทัศน์ ให้ ดาเนินการจัดทาเฉพาะต้ นฉบับ (master)ส่ งไปยัง
สถาบันในเครื อข่ าย เพื่อใช้ ประชาสั มพันธ์ ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ เสนอโครงการและ
งบประมาณการดาเนินงานดังกล่าวไปยังเครือข่ ายฯ เพือ่ พิจารณาต่ อไป
เลิกประชุ มเวลา ๑๓.๓o น.
กาญจนา คงแก้ว
(นางสาวกาญจนา คงแก้ว)
บันทึกการประชุม

วันดี สุ ทธรังษี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุ ทธรังษี)
คณะทางานและเลขานุการ

