รายงานการประชุม
คณะทํางานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2555
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555
ณ ห้องประชุมเสลา 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
******************************
คณะทํางานที่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
3. นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
4. นายกฤตณัฐ สัตยสุนทร
5. นางพัชริยา ศรีสด
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จริ า
7. นายธนัตถา กรพิทักษ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์ ชืน่ เชย
10. นายวิรัช กาฬภักดี
11. นางเยาวเรศ กาฬภักดี
12. ดร.พงษกร หงษ์กราย
13. นายชินบุตร สุรินทรามนต์
14. นายวีรพงษ์ สุทาวัน
15. พันโทวินัย อินทรโมฬี
16. นายกนกศักดิ์ นครประสาท
17. นางขนิษฐา นครประสาท
18. นายวิจิตร พิรารัมย์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
20. นางภัทริกา สิงห์สถิตย์
21. นางสาวปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพฒ
ั นกุล

ประธานที่ประชุม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วิทยาลัยลุ่มน้ําปิง
วิทยาลัยลุ่มน้ําปิง
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะทํางานที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
3. นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์
4. นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท์
5. นายพิสิษฐ์ เพชรคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวปวีณา โทนแก้ว
ดร.สราญภัทร สถิรางกูร
นายสถาพร เกียรติพิรยิ ะ
นายเด่นศักดิ์ หอมหวล
นายประยงค์ ศรีไพรสนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
วิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุมชนตาก

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมท
ราบ
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับคณะทํางานฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. คปก. (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) กําลังเปิดรับสมัครให้ทุน คปก. ซึ่งเป็นทุนที่
จะสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก โดยมีหลักการว่าเป็นทุนให้แก่ผู้วิจัยหลัก คือ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและผู้วิจัยหลักจะต้องจ้างนักศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญา
โทที่มีผลงานดีเด่นเป็นผู้ช่วยวิจัย โดยนักศึกษาจะต้องได้รับเข้าศึกษาในโปรแกรมปริญญาเอกในหลักสูตรที่เน้น
การวิจัยมีรายวิชาเรียนน้อยหรือทําแต่วิทยานิพนธ์
2. มหาวิทยาลัยนเรศวรจะจัด “งานนเรศวรวิชาการ” ขึ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 จึงขอ
เรียนเชิญสถาบันเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรม เช่น จัดส่งโครงงานของนักศึกษา ผลงานวิจัย/โครงงานของ
บุคลากรสายวิชาการ/สายบริการ หรือ ผลงานบริการวิชาการมาร่วมแสดงนิทรรศการ ในงานดังกล่าว ทั้งนี้
ได้กําหนดจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างขึ้นพร้อมกันกับงานนเรศวรวิชาการ
ในครั้งนี้ด้วย
3. ขอเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ใน
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
4. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรได้กําหนดในหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/การอบรม
ในต่างประเทศ ไว้ให้เลือก และการทําปริญญานิพนธ์ เกือบทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาวิชาชีพ
ด้วยตระหนักว่าสหกิจศึกษาจะช่วยให้บัณฑิตจบแล้วได้งานตรงสายงาน สหกิจศึกษาจะช่วยรัฐและเอกชน และ
เห็นว่าเครือข่ายฯควรจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัย
นเรศวรมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเครือข่ายฯในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่ าง ได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา
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ภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2554 ฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้
1.2.1 รายงานสรุปงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2554 (ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม)
1.2.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม สหกิจศึกษาของเครือข่ายฯ
และการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 – 2554 (ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม)
1.2.3 รายงานผลการประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์
กรุงเทพฯ (รายงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
1.2.4 การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555
(ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม)
จึงเสนอให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบข้อมูลตามเอกสารประกอบการประชุม และการรายงานผลในข้อ 1.2.3 ดังนี้
1. สกอ.จะจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2555 เฉพาะสําหรับการบริหารจัดการ
350,000.- บาท และจะพิจารณาจัดเงินสนับสนุนเฉพาะโครงการที่สําคัญและจําเป็น ตามกรอบที่สกอ.กําหนด
เช่น การพัฒนาสหกิจสู่อาเซียน การอบรมพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจฯ การวิจัย (สกอ.สนับสนุน 75 %
เครือข่ายฯสนับสนุน 25 %)
2. ร่วมจัดทําแผนสหกิจศึกษาระยะยาวปี 2556 – 2558 กับสกอ.
3. แนวทางการเข้าร่วมเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะยึดที่ตั้งเป็นเกณฑ์
4. ประเด็นการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษา และ Southern African Society for Co-operative Education (SASCE) ซึ่งสมาคมสหกิจศึกษา
ไทยได้ลงนามความร่วมมือด้วย และหากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯมีความสนใจดําเนินกิจกรรมวิชาการ
หรือมีความพร้อมในดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติร่วมกับ SASCE สามารถดําเนินการโดยผ่านสมาคม
สหกิจศึกษาไทยได้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2554 เมี่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมนเรศวร 1 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําสรุปรายงานการประชุมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ 2
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันสมาชิกจัดส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10
ตามที่ สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย จะจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสหกิ จ ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันเครือข่ายฯ ได้จัดส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ตามหลักสูตรมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และเป็น
การเพิ่มจํานวนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดส่งผู้เข้าอบรมของแต่ละสถาบันดังกล่าว
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ( ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ )
ในการจัดส่งคณาจารย์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายฯ 13 สถาบัน จํานวนสถาบันละ
2 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
รุ่นที่ 10” โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 การรายงานสรุปความคืบหน้าการจัดสหกิจศึกษาของแต่ละสถาบัน ประจําปีการศึกษา
2554 โดยผู้แทนทั้ง 13 สถาบัน
เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการจัดสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554
ของแต่ละสถาบัน จึงขอให้ผู้แทนของแต่ละสถาบันฯ ได้รายงานสรุปเสนอที่ประชุม
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันมีนิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 496 คน และจํานวน
สถานประกอบการ 220 แห่ ง (อุ ป สรรคในปี นี้ ที่ ทํ า ให้ นิ สิ ต สหกิ จ ลดลงส่ ว นหนึ่ ง
เนื่องจากเหตุอุทกภัย)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการพัฒนาทุกหลักสูตรเข้าสู่ TQF และให้
นักศึกษาได้เลือกไปปฏิบัติงานสหกิจฯ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 ให้นักศึกษาได้เลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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4.
5.

6.

7.
8.

9.

 มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ดทํ า ข้ อ บั งคั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สหกิ จ ศึ ก ษาทั้ ง หมด และมี
ข้อบังคับการเหมาจ่ายของอาจารย์นิเทศ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะนําร่องในปี 1/2555 มีนักศึกษาไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา ประมาณ 6 คน สถานประกอบการ 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- ไม่มีผู้แทนมาร่วมประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 มี ก ารปรั บ ปรุ ง ทุ ก หลั ก สู ต รให้ ส ามารถเลื อ กระหว่ า งสหกิ จ ศึ ก ษาและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 จัดโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2554 ในช่วงภาคฤดูร้อน ระหว่าง 20
กุมภาพันธ์ – 8 มิถุนายน 2555 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 25 คน
ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาการบัญชี จํานวน 20 คน โปรแกรมบริหาร
จํานวน 5 คน จํานวนสถานประกอบการ 13 แห่ง (ส่วนใหญ่เป็นธนาคาร
และบริษัท) พบปัญหาคือ สถานประกอบการต้องการให้มีนักศึกษาไป
ปฏิ บั ติ ง านในช่ ว งภาคเรี ย นที่ 2 มากกว่ า เพราะเป็ น ช่ ว งที่ มี ง านมาก
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะจัดให้ไปในช่วง
ภาคเรียนที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 หลั ก สู ต รผ่ านสภาเรี ย บร้ อ ยแล้ว ซึ่ ง นัก ศึก ษาสามารถเลื อ กเลือ กระหว่ า ง
สหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพ
ปัญหาที่พบ คือ มีอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาบางท่านยังไม่ผ่านการอบรมจาก
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 จะจั ด สั ม มนาสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในช่ ว งปิ ด ภาคการศึ ก ษาโดยเชิ ญ
วิทยากรจากสมาคม (ดร.อลงกต ยะไวทย์)
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
- ไม่มีผู้แทนมาร่วมประชุม มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 พัฒนาหลักสูตรให้บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาให้เป็นทางเลือก และกําลัง
ดําเนินการจัดสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2555
 จั ด สั ม มนาเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในส่ ว นสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย
 ปัญหาที่พบกรณีนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาในกรุงเทพฯจะหาที่พักยาก
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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 ปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่ TQF โดยให้รายวิชาสหกิจศึกษาเป็นทางเลือก ครบ
ทุกหลักสูตรเสนอสภาอนุมัติ อยู่ระหว่างสกอ.รับทราบบางหลักสูตร
 มีการดําเนินการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น
 จัดทําแผนสหกิจศึกษา และประชาสัมพันธ์สหกิจฯ
10. วิทยาลัยลุ่มน้ําปิง
 ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาสหกิจศึกษา 3 คน สถานประกอบการ 6 แห่ง
 ปีการศึกษา 2555 จะดําเนินการสหกิจศึกษาครบทุกหลักสูตร
 ปัญหาอุปสรรค คือ มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศึกษา
กําลังดําเนินการแก้ไขแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 3 ท่าน (ที่ผ่านการอบรมแล้ว)
11. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่บุคลากร และนักศึกษา
โดยการจัดสัมมนา
 ทุกหลักสูตรดําเนินการสหกิจศึกษา
12. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
 เริ่มจัดทําหลักสูตร TQF ในสาขาบัญชี และจะบรรจุรายวิชาการสหกิจศึกษา
 จัดทําคู่มือสหกิจศึกษา และทํา MOU กับสถานประกอบการ
 ปฐมนิเทศนักศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
 นิเทศงานสหกิจฯโดยยึดรูปแบบของมาตรฐานสหกิจศึกษา
13. วิทยาลัยชุมชนตาก
- ไม่มีผู้แทนมาร่วมประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.3 การจัดนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จะจัดงานนิทรรศการสหกิจ
ศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษาภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ขึ้ น ในวั น ที่ 2 มี น าคม 2555 ณ อาคารปราบไตรจั ก ร
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ใช้เงินงบประมาณ 2554 จํานวน 100,000.- บาท) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาและการพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของเครือข่ายฯ
รวมถึงการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเข้าประกวดระดับชาติในงาน
วันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ต่อไป (ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ)
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
4.3.1 (ร่าง) กําหนดการ และรูปแบบกิจกรรม
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4.3.2 การจัดส่งผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าประกวดรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับ
เครือข่ายฯ
4.3.3 ประเภทของผลงานสหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด่ น คณะกรรมการตั ด สิ น เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น
จํานวนเงินรางวัล และกําหนดวันที่จัดส่งผลงานฯ
4.3.4 การจัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมงานฯ
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติโดยสรุป ดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) กําหนดการ และรูปแบบกิจกรรม
2. รับทราบ และเชิญชวนแต่ละสถาบันจัดส่งผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าประกวด
รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อม
แจ้งจํานวนนักศึกษา คณาจารย์ ที่จะเข้าร่วมงานมายังฝ่ายเลขาฯต่อไป
3. เพิ่มจํานวนรางวัลผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายฯเป็น 12 รางวัล คือ ประเภท
Oral Presentation (กลุ่มวิทย์เทคโนฯ 3 รางวัล กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 รางวัล) และ
ประเภทโปสเตอร์ (กลุ่มวิทย์เทคโนฯ 3 รางวัล กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 รางวัล) โดย
เครือข่ายฯจะมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 3,000.- บาท
4. ให้ทุกสถาบันจัดส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน
5. เห็นชอบเกณฑ์การตัดสินตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่น ๆ
ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการใช้งบประมาณคงเหลือปี 2551 – 2553 ที่จะนํามาใช้
ดําเนินโครงการที่สนับสนุนสหกิจศึกษากิจกรรมและการบริหารงานของเครือข่ายฯ และการจัดทําโครงการ
เสนอของบประมาณปี 2555 จากสกอ. (ที่จะต้องจัดส่งภายใน 14 ก.พ. 55) นี้ เห็นว่าน่าจะเป็นโครงการที่เน้น
การเปิดสู่อาเซียน ทั้งด้านสหกิจศึกษาและด้านวิชาการอื่น ๆ โดยจะเริ่มการเจรจากับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่สถาบันเครือข่ายมี Connection อยู่แล้ว
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.

................................................................
( นางภัทริกา สิงห์สถิตย์ )
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้บันทึกการประชุม

...............................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
ประธานคณะทํางานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายฯ
ประธานทีป่ ระชุม
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