
 
 
ที่  ศธ 0521 / ว 0193            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
           15 ถ. กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ 
           อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 

    11  มกราคม  2561 
 

เรื่อง พิจารณาคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

เรียน ตามข้อความเดียวกันเรียน 
  
สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 (เกณฑ์เดิม) 
  
  ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ก าหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษา
สหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้อง LRC 1-2  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย  
 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่าย จึงขอให้ท่านพิจารณาคัดเลือกเสนอ
รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วย  
  ก. ประเภทสถานศึกษา  
  ประเภทที่ 1  สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
  ประเภทที่ 2  สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง 
  ประเภทที่ 3  สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
  ข. ประเภทนักศึกษา 
  ประเภทที่ 4  นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
  ค. ประเภทผู้ปฏิบัติงาน 
  ประเภทที่ 5  ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา 
  ประเภทที่ 6  ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ 
  ง. ประเภทสถานประกอบการ 
  ประเภทที่ 7  สถานประกอบการขนาดใหญ่ ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
  ประเภทที่ 8  สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
  จ. ประเภทโครงงาน/ผลงาน 
  ประเภทที่ 9    โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ประเภทที่ 10  โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
  ประเภทที่ 11  โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 
             /ส าหรับประเภท... 



 
      -2- 
 
ส าหรับประเภท ข. และ จ. เครือข่ายฯ ขอให้แต่ละสถาบันพิจารณาผลงาน / โครงงานนักศึกษาสหกจิศึกษา
ดีเด่นในระดับสถาบันของท่าน เข้าร่วมน าเสนอผลงานบนเวทีโดยใช้ ppt. ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน 2 โครงการ 
2. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จ านวน 2 โครงการ 
3. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น  จ านวน 2 โครงการ 
4. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา   จ านวน 2 โครงการ 

การน าเสนอผลงานบนเวทโีครงงานละไม่เกิน 5 นาที และวิทยากรวิพากษ์ผลงาน ไม่เกิน 5 นาที  
  * ประเภท ก. ค. และง. ขอให้เสนอรายช่ือ พร้อมข้อมูลการติดต่อ 
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561  
  ** ประเภท ข. และ จ. ขอให้ส่งใบสมัคร แบบเสนอข้อมูล ไฟล์โปสเตอร์  
โดยขอให้ save file เป็น jpg. และ ppt. น าเสนอผลงาน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://goo.gl/c1k61M และขอความกรุณา 
จั ด ส่ งข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ไป ยั งคุณ สุ ท อง  แซ่ ตั้ ง  ศู น ย์ ส่ ง เส ริม แล ะพั ฒ น าการ เรี ย น รู้  ได้ ที่  E-mail : 
suthong.s@psu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 0 7428 9210, 083-1953533 เพ่ือเครือข่ายฯ  
จะได้ด าเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล) 
          ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ปฏิบัติการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  
โทรศัพท์ 0 7428 9210 โทรสาร 0 7428 9288 
E-mail : suthong.s@psu.ac.th, kanjana996@hotmail.com 

mailto:kanjana๙๙๖@hotmail.com


 
ศธ 0521 / ว 0193 ลงวันที่  11 มกราคม 2561  
 
ข้อความเดียวกันเรียน 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
3. อธิการบดมีหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
8. ผศ.เสนอ สะอาด   คณะท างานเครือข่าย 
9. ผศ.ซูไฮดี สนิ    คณะท างานเครือข่าย 
10. ผศ.นันทนา ช่วยชูวงศ์   คณะท างานเครือข่าย 
11. ผศ.ซอและ เกปัน    คณะท างานเครือข่าย 
12. ว่าที่ร้อยโทจิรัฐตกาล นิลเอสงค์  คณะท างานเครือข่าย 
13. อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ   คณะท างานเครือข่าย 
14. อาจารย์วรรณะ วิจิตร   คณะท างานเครือข่าย 
15. ดร.ฐปณพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม  คณะท างานเครือข่าย 
16. นายอิสมะแอ หะยีสาและ  คณะท างานเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย  
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 

ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8  
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

_______________________ 
หลักการและเหตุผล 
 สหกิจศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  โดยมุ่งเน้นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพที่เป็นจริงภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต          
(สถานประกอบการ) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยเพ่ิมความสามารถเพ่ือการท างานของบัณฑิต 
 ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้มีการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาจ านวนหนึ่ง ซึ่งหากมีเวที
ส าหรับสถาบันการศึกษาในการน าเสนอผลการด าเนินงาน ทั้งในรูปแบบการจัดโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงาน หรือผลปฏิบัติงานประจ าของนักศึกษาสหกิจศึกษา อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้และ
นักศึกษาที่ผ่านประสบการณ์การเรียนการสอนสหกิจศึกษามาก่อน ก็จะเป ็นวิธ ีหนึ ่งที ่จะช่วยท าให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และสนใจเข้าร่วมจัดหลักสูตรสหกิจศึกษามากขึ้น คณะท างานเครือข่ายพัฒนา 
สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จึงเห็นชอบให้จัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานสหกิจศึกษาในเขตภาคใต้ตอนล่าง 
2. คัดเลือกและตัดสินผลงานเด่นระดับเครือข่าย ส าหรับงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกัน 

 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกสถาบันในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง  
 นักศึกษาจาก 8 สถาบันในเครือข่ายฯ น าเสนอบนเวที จ านวน 64 คน  
 คณะท างาน /วิทยากรวิพากษ์ผลงานนักศึกษา   จ านวน 26 คน 
 นักศึกษา      จ านวน 60 คน  

     รวมทั้งหมด  150 คน 
 

วิธีการด าเนินการ 
 น าเสนอผลงาน best practice นักศึกษาสหกิจศึกษา   
 วิพากษ์ผลงานนักศึกษาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

วัน  เวลา  และสถานที่ 
 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง LRC1-2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการแบ่งกลุ่มวิพากษ์การน าเสนอผลงานสหกิจศึกษา 
 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ 
 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
 โทรศัพท ์0 7428 9210 โทรสาร 0 74 289288 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้น าผลงานสหกิจศึกษา มาเผยแพร่สู่สังคม  
2. นักศึกษามีความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน/ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ท าให้มีความสนใจ 

ที่จะเลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษามากข้ึน 
  

ก าหนดการ 
08.30-09.30 น.  ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง / ชมโปสเตอร์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
09.00-09.45น.   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
09.45-10.00 น.  กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข  
   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10.00-12.00 น.  แบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาแต่ละสถาบัน (Best practice) 
  ตามสาขาฯ และวิทยากรวิพากษ์ผลงานนักศึกษา  

 นักศึกษาสหกิจศึกษาน าเสนอผลงาน ppt. บนเวท ี5 นาที  
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 5 นาที 
 ห้อง LRC 1  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ห้อง LRC 2   ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
 ห้องอบรม 1  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
 ห้องประชุมเล็ก ด้านนักศึกษาสหกจิศึกษานานาชาติดีเด่น 

   อภิปรายให้ข้อเสนอแนะ  
12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น.  น าเสนอผลงาน (ต่อ) 
14.30-16.30 น.  ประกาศการพิจารณาคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย 
   - มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
   - กล่าวสรุปและปิดงาน 
16.30-17.30 น  ประชุมคณะท างานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ครั้งทื่ 1/2561 
   - พิจารณารับรองผลการตัดสินรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย  
   - พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย  
      (อีก 7 ประเภท) 
 
หมายเหตุ    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 


