โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน
ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
...............................................................................
1. รายละเอียดของเครือข่ายอุดมศึกษาผู้เสนอโครงการ
1.1 ชื่อเครือข่ายระดับ B
:
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
ชื่อสถาบันแม่ข่าย (B)
:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานกรรมการเครือข่าย :
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์
ที่ตั้งสานักงานเครือข่าย
:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์
:
0 7567 3805, 0 7567 3183
โทรสาร
:
0 7567 3114
E-mail
:
coop@wu.ac.th
ลายเซ็นประธานกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา
ผู้อนุมัติให้ส่งข้อเสนอโครงการในนามเครือข่ายฯ และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดในเอกสาร
.............................................................
(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
ตุลาคม ๒๕๖๐

1.2 รายละเอียดเครือข่ายระดับ C - เครือข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
ข้อมูลรักษาการแทนประธานคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
ชื่อ – นามสกุล ประธาน
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ชื่อสถาบันฯ ต้นสังกัด (C) :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตาแหน่ง (ภายในสถาบันฯ) :
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
สถานที่ติดต่อ
:
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์
:
0 7567 3113, 0 7567 3183
โทรสาร
:
0 7567 3114
E-mail
:
coop@wu.ac.th
ลายเซ็นประธานคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา (ระดับ C)
ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดในเอกสาร
.............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)
รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
ตุลาคม ๒๕๖๐
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2. ระบบการบริหารจัดการและแผนการดาเนินงานสหกิจศึกษา
2.1 หลักการและเหตุผล
จากนโยบายส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาระบบสหกิ จ ศึ ก ษาอย่ า งยั่ ง ยื น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแผนการส่งเสริมสหกิจ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 –
2558 ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนให้เครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาทั้ง 9 ภูมิภาคได้ร่วมกันพัฒนาการดาเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิกในลักษณะเป็น
สถาบันพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ปฏิบัติหน้าที่เป็น
หน่วยประสานงานด้านนโยบายระหว่างเครือข่ายฯ กับ สกอ. และเป็นคณะทางานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการในเขตภาคใต้ตอนบน เพื่อให้การดาเนินงานของเครือข่ายฯ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้
ปีงบประมาณ 25๖๐ สกอ. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานและกิจกรรมของเครือข่ายฯ
จานวน ๓ โครงการ ทั้งนี้มีบางกิจกรรมสกอ.ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ แต่เครือข่ายฯ เล็งเห็น
ประโยชน์ของการดาเนินการ จึงได้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายสะสมดาเนิน การ ได้แก่ โครงการวันสหกิจศึกษา
สัมพันธ์เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๙ เพื่อให้นักศึกษาแต่ละสถาบันได้นาเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานสหกิจศึกษาระหว่างกัน ทั้งการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ
เป็นไปตามมาตรฐานการดาเนินงานสหกิจศึกษาไทย และเพื่อประโยชน์ร่วมต่อภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน
2.2 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาภาคใต้ ต อนบนมุ่ ง สร้ า งระบบงานสหกิ จ ศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ
พันธกิจ
1. ด าเนิ น กิจ กรรมรณรงค์ส่ ง เสริม และประสานการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ กษาร่ว มกั น ของเครือ ข่า ย
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2. ร่วมสร้างบัณฑิตมืออาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
2.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาของสถาบั นการศึกษาในเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2. เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละสถาบันการศึกษาของเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
4. เพื่อร่วมจัดหาและสร้างฐานข้อมูลกลางองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ให้เพียงพอ
ต่อจานวนนักศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
5. เพื่อร่วมกันบริหารจัดการในการจัดส่งนักศึกษาของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนให้ตรง
กับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
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6. เพือ่ พัฒนาความร่วมมือในการทาวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดนวัตกรรมและการนิเทศ
งานสหกิจศึกษาระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2.4 กลยุทธ์และมาตรการการดาเนินงาน (WIL)
การจัดการเรียนการสอนเชิงบู รณาการควบคู่กับการทางาน (WIL) ของสถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อ
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ภาคสนามในด้านทักษะการประกอบอาชีพ พบว่าสถาบันสมาชิกจัดให้มีการเรียน
การสอน WIL ในรูปแบบ “สหกิจศึกษา” ดังนั้น เครือข่ายฯ จึงได้กาหนดกลยุทธ์และมาตรการการดาเนินงานดังที่
ปรากฏละเอียดตามเอกสารแนบ 1
2.5 วิธีการดาเนินงานและระบบบริหารจัดการของเครือข่ายฯ
2.5.1 โครงสร้างการบริหารงานของเครือข่าย B และเครือข่าย C
B
(

C1


C2





C3



C4


C5

C6





)

C7
 

C8

C9

C10




C1



C1




เครือข่ายย่อย C1 การผลิตบัณฑิต
เครือข่ายย่อย C2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฐานราก
เครือข่ายย่อย C3 การบริการวิชาการ
เครือข่ายย่อย C4 การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา
เครือข่ายย่อย C5 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายย่อย C6 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
เครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษา
เครือข่ายย่อย C8 วิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
เครือข่ายย่อย C9 มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
เครือข่ายย่อย C10 การประกันคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายย่อย C11 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เครือข่ายย่อย C1๒ การพัฒนายุทธศาสตร์ภาคใต้ตอนบน
2.5.2 รูปแบบการดาเนินการของเครือข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา (C) และสถาบันที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
รูปแบบการดาเนินการของเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน มีผู้แทนจากทุกสถาบันสมาชิก
ร่วมเป็นคณะทางาน โดยมีผู้แทนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ มีวาระการ
ดาเนินงานคราวละ 2 ปี สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทาหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร โดยมีวาระดาเนินงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
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2.5.3 ระบบบริหารจัดการและระบบบริหารการเงิน
งบประมาณการดาเนิน งานของเครือข่ายฯ ได้รับ สนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. สาหรับการบริหาร
งบประมาณกาหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบการเงินของสถาบันที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม โดยขอให้ไม่มี
การหักค่าดาเนินการส่ว นกลางของสถาบันต้นสังกัด หากมีงบประมาณเหลือจ่าย เครือข่ายฯ กาหนดให้นาเงิน
ส่งคืนกลับมายังเครือข่ายฯ เพื่อนาไปใช้เป็นงบประมาณสมทบสาหรับกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายฯ ปีต่อไป
2.5.4 แนวทางเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (ภาคอุตสาหกรรม)
เครือข่ายฯ ได้จัดทาแผนการดาเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยเชิญผู้แทนจากสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะทางานชุดต่างๆ ของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เช่นเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษในโครงการ/กิจกรรมอบรมต่าง ๆ และเป็น คณะกรรมการตัดสินรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น
ของเครือข่ายฯ เป็นประจาทุกปีการศึกษา โดยถือว่าสถานประกอบการเป็นภาคีสาคัญของความสาเร็จในการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษา
2.5.5 แนวทางส่งเสริมหลักสูตร (WIL) และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะ
เครือข่ายฯ ได้ดาเนินงานผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

โครงการคัดเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่นทุกปีการศึกษา

โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

เป็นคณะทางานวันสหกิจศึกษาไทย ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
2.5.6 แนวทางส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (WIL)
เครือข่ายฯ มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาเช่น

โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ที่จัดต่อเนื่องมา
เป็น ปีที่ 9 ทั้งนี้กิจกรรมหลักในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วยการนาเสนอผลการดาเนินงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาจากทุกสถาบันในเขตภาคใต้ตอนบน โดยกิจกรรมจัด 1 วัน ภาคเช้าจัดการนาเสนอภาค
โปสเตอร์ และ ช่วงในช่วงบ่ายเป็นการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นภาคบรรยาย นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
จะได้รับทราบแนวคิดสหกิจศึกษา ลักษณะงานสหกิจศึกษาที่ปฏิบัติ ประสบการณ์การทางานและการแก้ไขปัญหา
จากนักศึกษารุ่นพี่ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การประกวดจะทาหน้าที่เป็นผู้แทนเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับชาติต่อไป
2.5.7 แนวทางส่งเสริมและพัฒนา (WIL) นานาชาติ
การดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติของเครือข่ายฯ ปีงบประมาณ 2560 มีการดาเนินงาน 2 สถาบัน
คือ 1) มหาวิท ยาลัย วลั ยลั กษณ์ และ 2) มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏสุ ราษฎร์ธ านี ทั้ง นี้ม หาวิท ยาลัย วลั ยลั กษณ์ ฯ
ในฐานะประธานเครือข่ายได้ ให้การส่ งเสริม สนั บ สนุ น สถาบั นสมาชิ กในเครือข่ายฯ ในการจั ดส่ ง นั กศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการส่ง เสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา และการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศเป็นต้น
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3. สรุปผลการดาเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประเด็นผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
1. จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา

2. จานวนหลักสูตรสหกิจศึกษาของเครือข่าย

3. จานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา

4. จานวนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ร่วมจัดทาสหกิจ
ศึกษา

5. จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ
6. จานวนหลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติของ
เครือข่าย

ผลการ
ดาเนินงาน
(จานวน)
6 สถาบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

มวล.
มรภ. ภูเก็ต
มรภ. สุราษฎร์ธานี
มรภ. นครศรีธรรมราช
วทต.
มตป.
มวล. 25(25) หลักสูตร
มรภ. ภูเก็ต 40(0) หลักสูตร
มรภ. นครศรีธรรมราช ๗(2)
หลักสูตร
๔. วทต. 5(5) หลักสูตร
๕. มรภ. สุราษฎร์ธานี 5 (5) หลักสูตร
๖. มตป. 7 (N/A)หลักสูตร
(หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือ
หลักสูตรที่มีนักศึกษาปฏิบัติงานจริง)
2,455 คน 1. มวล. 1,606 คน
2. มรภ. ภูเก็ต - คน
3. มรภ. นครศรีธรรมราช 155 คน
4. วทต. 292 คน
5. มรภ. สุราษฎร์ธานี 353 คน
6. มตป. 49 คน
1,362 แห่ง 1. มวล. 918 แห่ง
2. มรภ. ภูเก็ต - แห่ง
3. มรภ. นครศรีธรรมราช 76 แห่ง
4. วทต. 218 แห่ง
5. มรภ. สุราษฎร์ธานี 150 แห่ง
6. มตป. N/A
2 สถาบัน ๑. มวล. 25 หลักสูตร
๒. มรภ. สุราษฎร์ธานี 1 หลักสูตร
26 หลักสูตร 1. มวล.26 หลักสูตร
2. มรภ. สุราษฎร์ธานี 1 หลักสูตร
หมายเหตุ: ไม่มีสถาบันใดพัฒนา
หลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติเป็นการ
เฉพาะ แต่ทุกหลักสูตรสามารถส่ง
นักศึกษาปฏิบตั ิงานในต่างประเทศได้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
89 หลักสูตร ๑.
(37)
๒.
๓.
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ประเด็นผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
7. จานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
8. จานวนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ร่วมจัดทาสหกิจ
ศึกษานานาชาติ

ผลการ
ดาเนินงาน
(จานวน)
๖5 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑. มวล. 44 คน
๒. มรภ. สุราษฎร์ธานี 21 คน
24 หน่วยงาน ประเทศอินโดนีเซีย
๑) Universitas Negari Malang
๒) The Library of Universiti Malaysia
Perlis
๓) บริษัท ไทย ซัมมิท โอโตพาร์ท
อินดัสตรี จากัด
๔) Engineering Faculty Sriwijaya
University
ประเทศมาเลเซีย
๕) The Center of International
Languages, Universiti Malaysia Perlis
๖) School of Environmental
Engineering, Universiti Malaysia
Perlis
๗) University Teknologi MARA
๘) Department of Chemistry,
Faculty of Science, University of
Malaya
๙) Royal Thai Consulate, Penang
๑๐) Royal Thai Embassy
Kualalumper
๑๑) Office of Commercial Affairs
Royal Thai Embassy, KL Malaysia
ประเทศอินเดีย
๑๒) Office of Commercial Affairs
Royal Thai Consulate General,
Chennai
๑๓) Office of Commercial Affairs
Royal Thai Embassy New Delhi
ประเทศสาธารณรัฐเชก
๑๔) Tourism Authority of Thailand
(Prague Office)
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ประเด็นผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา

ผลการ
ดาเนินงาน
(จานวน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประเทศออสเตรเลีย
๑๕) Health Service Educator Hunter
New England Local Health District
Armidale Rural Referral Hospital
ประเทศเวียดนาม
๑๖) บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท
อินดัสตรี จากัด
17) Melia Hanoi Hotel
๑๘) Sitto Vietnam
ประเทศจีน

๑๙. Ningbo University
๒๐. บริษัท Ningbo Port
๒๑. หนิงโป เป่ยหลุ่นอินเตอเนชั่น
เนลคอนเทนเนอร์เทอมินอล
๒๒. หนิงโป หลี่เกียงชิปบิวดิ่ง จากัด
๒๓. Ningbo modern
International logistics
๒๔. เจ เจ ทูล
9. จานวนคณาจารย์นิเทศทีผ่ ่านการอบรมโดย
25 คน
1. มวล. 8 คน
สกอ.
2. มรภ. สุราษฎร์ธานี 5 คน
2. มรภ. นครศรีธรรมราช 8 คน
3. วทต. 4 คน
10. เครือข่ายมีฐานข้อมูลสหกิจศึกษาที่ใช้ร่วมกันกับ 1 ฐานข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก
สถาบันสมาชิก
http://www.uppersouthcoop.org/
11. เครือข่ายมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีที่
ไม่มีการ
ไม่มีการดาเนินงานทาบันทึกความเข้าใจ
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
ดาเนินการ (MoU) ร่วมกันในระดับเครือข่าย มี
การทางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพียงการทา MoU ในระดับสถาบัน
เท่านั้น
หมายเหตุ: ความหมายตัวย่อ มวล. (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
มรภ. (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)
วทต. (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้) มตป. (มหาวิทยาลัยตาปี)
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4. สรุปผลสัมฤทธิ์การดาเนินการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
4.1 ด้านการดาเนินการ:โครงการ/กิจกรรม
เนื่องจากประเด็นการติดตามผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบัน พบว่ามีหลายสถาบันไม่ได้เก็บ
ข้อมู ล ไว้ อย่ า งครบถ้ว น เนื่ องจากยัง ไม่ มี หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบเป็ น การเฉพาะ ดั ง นั้ น ข้อมู ล ผลสั ม ฤทธิ์ การ
ดาเนินงานจึงใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลตามที่ สกอ. กาหนด ส่วนประเด็นใด
ที่สถาบันสมาชิกของเครือข่ายฯ มีข้อมูลจะให้ข้อมูลตามสภาพการดาเนินงานจริง

นักศึกษา
1) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 35.49 (ปีการศึกษา
255๙ มีนักศึกษาสหกิจศึกษา จานวน ๒,455 คน ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษา 1,๘๑๒ คน) นักศึกษาสหกิจ
ศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 170.83 (ปีการศึกษา 255๙ มีนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ จานวน ๖5
คน ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ จานวน 24 คน)
2) นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาในหลักสูตรเชิงประสบการณ์อื่น ๆ ได้งานทา
ได้ทางานตรงตามสาขาที่เรียน ร้อยละ 87.5๐ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 923 คน จากนักศึกษาทั้งหมด
1,214 คน (ข้อมูล มวล.)

หลักสูตร
1) หลักสูตรสหกิจศึกษาลดลง ร้อยละ 11.88 (ปีการศึกษา 255๙ มีหลักสูตร
สหกิจศึกษา จานวน 89 หลักสูตร และปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรสหกิจศึกษาจานวน 101 หลักสูตร
2) หลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0 เนื่องด้วยหลักสูตรสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกหลักสูตรสามารถส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศได้
3) หลักสูตร WIL เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0 หลักสูตร
4) สถานประกอบการ สถานประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.84 (ปีการศึกษา
255๙ มี ส ถานประกอบการ จ านวน 1,362 แห่ ง และปี ก ารศึ ก ษา 2558 มี ส ถานประกอบการจ านวน
974 แห่ง

คณาจารย์นิเทศ
ปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดอบรมหลักสูตร
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีคณาจารย์นิเทศจาก เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคใต้ตอนล่างเข้ารับการอบรม จานวน 90 คน และผ่านการอบรมทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100
4.2 รูปแบบการดาเนินงานของแต่ละเครือข่าย

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ทุกสถาบันในพื้นที่สมาชิกร่วมเป็นคณะทางาน โดยมีผู้แ ทนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายฯ มีวาระการดาเนินงานคราวละ 2 ปี สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหาร วาระดาเนินงาน พ.ศ. 2559 – 2560 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์สหกิจ
ศึกษาของเครือข่ายฯ แผนงาน ตลอดจนโครงการที่จะดาเนินการโดยมีการมอบหมายให้แต่ละสถาบันสมาชิกที่มี
ความพร้อมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

โครงสร้าง
1) มีกลไกการกากับดูแลงานด้านสหกิจศึกษา ระดับคณะ N/A
2) มี กลไกการก ากั บ ดู แลงานด้ า นสหกิจ ศึกษาระดั บ สถาบั น ที่ มี หน่ ว ยงานกลาง
ดาเนินการชัดเจน เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นอกจากนั้ นเป็นการกากับดูแล
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ระดับคณะ หรือโดยส่วนกลางแต่ไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น อยู่ภายใต้สังกัดสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน หรือฝ่ายวิชาการ เป็นต้น

แผนกลยุทธ์ดาเนินการสหกิจศึกษาของเครือข่าย จานวน 1 แผนเครือข่ายมีแผนการ
ดาเนินการอย่างชัดเจนในระดับกลยุทธ์ทั้งแผนระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี โดยมีการทบทวนแผน
อย่างต่อเนื่อง

แผนกลยุทธ์ดาเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติของเครือข่าย จานวน 1 แผน
เครือข่ายมีแผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี โดยกาหนดทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
5. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของเครือข่าย
1) การประสานงานกับสถาบันสมาชิกของเครือข่ายมีข้อจากัดที่หลาย ๆ สถาบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่
ทาหน้าที่รับผิดชอบและ สถาบันสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีการกาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงาน
สหกิจศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ทาให้การประสานขอข้อมูลต่าง ๆ ไม่สามารถกระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพพอ
นอกจากนี้ ข้อมูลที่ สกอ. สอบถามหลายประเด็นที่เป็นประเด็นเฉพาะของสถาบันที่ สกอ. ต้องการได้รับข้อมูลควร
ทาการสอบถามไปยังสถาบันนั้น ๆ โดยตรง
2) การพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาภายในของสถาบันควรมีการตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือสนับสนุนกัน
ในเชิงวิชาการแก่สถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้น การพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย
6. ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการในปีต่อไป
1) สกอ. ควรมีมาตรการในการสนับสนุนหรือจูงใจให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้พร้อมในการทางานในระดับสากล
2) หากเป็นไปได้อยากให้ สกอ. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับการบริหารงานสหกิจศึกษาให้แก่
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการสร้ างความตระหนักแก่ผู้บริหารของสถาบันที่ต้องกาหนด
นโยบายสหกิจศึกษาของสถาบันตนเองให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงานสหกิจศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
3) สกอ. ควรมีกิจกรรมในระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาคเพื่อการได้ร่วมแลกเปลี่ย น
และพัฒนารูปแบบการทางานและการประสานงานระหว่างกัน
7. สรุปรายละเอียดการดาเนินโครงการ/กิจกรรมและงานวิจัยของเครือข่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เครือข่ายฯ ดาเนินโครงการ / กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5”
วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินสนับสนุนจาก สกอ.
103,000 บาท และเก็บค่าลงทะเบียนอัตรา ๓,๕๐๐ บาท/คน
ผลการดาเนินการ
โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 5” หลักสูตร
รับรองจาก สกอ. ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากพื้นที่
ภาคใต้จานวน 10 สถาบัน ส่งบุคลากรเข้า ร่วมฝึกอบรม จานวนทั้งสิ้น 90 คน และผ่านการฝึกอบรมทุกคนคิด
เป็นร้อยละ 100
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ผลการดาเนินการ
ก่อนการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการเป็นคณาจารย์นิเทศในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.41) และ
หลังการจัดการอบรม คณาจารย์นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดสหกิจศึกษาและการเป็ นคณาจารย์นิเทศใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) และระบุว่าสามารถนาความรู้จากการเข้าอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40)
2) โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๙ วันที่
21 เมษายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วงเงินสนับสนุนจาก
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 150,000 บาท
ผลการดาเนินการ
โครงการวั น สหกิจ ศึ กษาสั ม พั น ธ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ส าคั ญ เพื่ อเป็ น เวที แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ และคั ด เลื อ ก
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่ายเข้าแข่งขันในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลักในงานเป็นการนาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาผู้แทนสถาบันจาก 7 สถาบัน ประกอบด้วย มอ.สุราษฎร์ธานี มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.สุราษฎร์
ธานี มทร.ศรีวิชัย(ไสใหญ่) มทร.ศรีวิชัย(ทุ่งใหญ่) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ ม.วลัยลักษณ์ โดยมีผลงาน
แข่งขันในภาคโปสเตอร์ 28 ชิ้นงาน และภาคบรรยาย จานวน 19 คน โดยรางวัลชนะเลิศจานวน 6 รางวัล
ประกอบด้วย
(1) ชนะเลิศภาคบรรยาย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ คือ นางสาว
กานต์พิชชา แก้วอ่อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(2) ชนะเลิศภาคบรรยาย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ นายตรีเพชร รอดโหม้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(3) ชนะเลิศภาคบรรยาย ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา คือ นางสาวลักขณา ถุงทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(4) ชนะเลิศภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ นางสาวสมศิริ แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(5) ชนะเลิศภาคโปสเตอร์ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ คือ
นายอัครวิทย์ ดอกกฐิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(6) ชนะเลิศภาคบรรยาย ด้าน นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ คือ นางสาวนพรัตน์
พรหมจรรย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 859 คน เป็นนักศึกษาชายจานวน 143 คน และ
นักศึกษาหญิงจานวน 716 คน ทั้งนี้นักศึกษาระบุว่า พึงพอใจกิจกรรมการนาเสนอผลงานของนักศึกษามากที่ สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 (ระดับดี) และได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.25 (ระดับดี)
3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
(WIL เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลั กษณ์ วงเงินสนับสนุนจากสกอ.
80,000 บาท
ผลการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (WIL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาเชิง
บู รณาการกั บ การท างาน และเพื่ อแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ การจั ด การจั ด การศึกษาเชิ ง บู รณาการระหว่ า ง
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สถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างกัน ผู้เข้าร่วม
อบรมจากสถานศึกษาถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (WIL) โดยจัดอบรมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลจากการจัดอบรมสามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. สถาบันการศึกษาทั่วภาคใต้ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัด การเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทางาน (WIL) ทั้งสิ้น 10 สถาบันการศึกษา รวมจานวนผู้เข้าอบรม 79 คน
2. ใช้งบประมาณในการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 99,913 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อผู้เข้ารับการอบรม
คนละ 1,264 บาท
3. ผลการประเมินก่อนการเข้าร่วมการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน ก่อนการฝึกอบรม โดยมีค่าเฉลี่ย 2.41 (ระดับน้อย)
4. ผลการประเมินหลังการเข้าร่วมการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.25 (ระดับมากที่สุด) การอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการจัดฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.24 (ระดับมากที่สุด) และผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถนาความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.24 (ระดับมากที่สุด)
4) โครงการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work – Integrated
Learning: WIL) โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วงเงินสนับสนุนจากสกอ. 1,050,000 บาท
ผลการดาเนินการ
โครงการนี้ เป็นการทาคู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการควบคู่กับการทางาน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 100500000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อกาหนดนิยาม รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน และแนวปฏิบัติเพื่อ
การนาไปเผยแพร่แก่สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางอ้างอิงสาหรับการจัดการเรียนการสอนกับการทางานใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับหลักสูตรและบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ
8. งบประมาณในการดาเนินการโครงการ
8.1) ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.
จานวน 10433,000.๐๐ บาท
8.2) ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
จานวน
0.๐๐ บาท
8.3) ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯ
จานวน 150,000.๐๐ บาท
รวมงบประมาณในการดาเนินการ จานวน 1,583,000.๐๐ บาท
8.4) งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2560
จานวน 133,024.68 บาท
หมายเหตุ: งบประมาณคงเหลือของเครือข่ายฯ ประกอบด้วยงบประมาณคงเหลือสะสม และงบประมาณเหลือจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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8.5) รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
(บาท)
150,000

ค่าใช้จ่าย
(บาท)
150,000

คงเหลือ
(บาท)
0

4180000
(103,000 +
3150000)

417,903.58

96

๓) โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการทางาน : (WIL)”

1000000
(80,000 +
200000)

99,913

87

๔) โครงการพัฒนาคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การทางาน (work Integrated
Learning :WIL)
๕) งบบริหารจัดการเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษา
รวม

1,050,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

200,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
-

โครงการ
๑) โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 9
๒) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
สหกิจศึกษา “หลักสูตร
คณาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 5”

1,433,000*

หมายเหตุ
ใช้งบคงเหลือ
เครือข่ายฯ
สกอ. สนับสนุน
๑๐30๐๐๐ บาท
เก็ค่าลงทะเบียน
เพิ่มอัตรา
๓0๕๐๐ บาท/
คน จานวน 90
คนเป็นเงิน
3150000 บาท
สกอ. สนับสนุน
800๐๐๐ บาท
ใช้งบคงเหลือ
เครือข่ายฯ
เพิ่มเติม
2000๐๐ บาท
เป็นเงิน
1000000 บาท
ดาเนินการ
ร่วมกับ
ม.วงษ์ชวลิตกุล
-

หมายเหตุ: * ไม่รวมงบประมาณของเครือข่าย และค่าลงทะเบียนร่วมอบรม
9. แผนการดาเนินงานในปีต่อไป (พร้อมระบุเหตุผล)
1) การพัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอาเซียน เพื่อรองรับการ
จัดส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภูมิภาคต่าง ๆ
2) การพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการดาเนินงานสหกิจศึกษาและเว็บไซต์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนบนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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เอกสารแนบ 1: ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ และผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1. การพัฒนาระบบสหกิจศึกษา 1. ได้แผนยุทธศาสตร์และ
ของเครือข่ายอุดมศึกษา
แผนการดาเนินงานสหกิจ
ภาคใต้ตอนบน
ศึกษาของเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้
ตอนบน
2. เครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคใต้ตอนบนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
1. แผนกลยุทธ์และ
4. การจัดทาแผน
แผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การ
สหกิจศึกษาของ
ดาเนินงานสหกิจศึกษา
เครือข่ายฯ
ของเครือข่าย
2. จานวนสมาชิก
พัฒนาสหกิจศึกษา
เครือข่ายฯ ที่เข้าร่วม
ภาคใต้ตอนบน
โครงการ มีความรู้
5. การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องสหกิจ
ความเข้าใจและการ
ศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อย
สร้างความสัมพันธ์เชิง
ละ 75
ลึกระหว่างสถาบัน
3. จานวนนักศึกษา ผล
สมาชิก
งานสหกิจศึกษา
6. การจัดนิทรรศการ
สถาบันเครือข่ายฯ
แสดงผลการ
และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
ปฏิบัติงานของ
ที่เข้าร่วมโครงการงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา
วันสหกิจศึกษา
และหรือกิจกรรมอื่น
สัมพันธ์
ในวันสหกิจศึกษาและ
4.จานวนอาจารย์นิเทศ
หรือประจาภาค
และอาจารย์ทปี่ รึกษา
การศึกษาของ
สหกิจศึกษาที่เข้าร่วม
เครือข่ายฯ
อบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับร้อย
ละ 75
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1.

2.
3.

4.

ชื่อโครงการ
การจัดทาแผนกล
ยุทธ์การดาเนินงาน
สหกิจศึกษาของ
เครือข่ายพัฒนา
สหกิจศึกษาภาคใต้
ตอนบน
สหกิจศึกษาเพื่อน
ช่วยเพื่อน
การพัฒนาเครือข่าย
ผ่านความร่วมมือสห
กิจศึกษา ผนวก
แนวคิด KM
งานวันสหกิจศึกษา
สัมพันธ์เครือข่าย
ภาคใต้ตอนบน

ผู้รับผิดชอบ
มวล.

มวล.
มรภ.ภูเก็ต /
มอ.สุราษฎร์ธานี
มวล. และหมุนเวียนใน
สถาบันเครือข่ายฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์
2. การสร้างบัณฑิตมืออาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต

3. การส่งเสริมให้มีการทา
ข้อตกลงร่วมระหว่างสถาบัน
เครือข่ายฯ กับองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต

4. งานวิจยั เพื่อพัฒนาระบบสห
กิจศึกษาและงานอื่นๆ (ใช้
งบประมาณของ สกอ.)

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ชื่อโครงการ
1. นักศึกษามีความรู้ความ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วม
1. การเสริมสร้างความ 1. การอบรมเพื่อส่งเสริม
เข้าใจระบบสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษามีระดับ
เข้าใจในการ
ความรู้แก่นักศึกษาใน
2. นักศึกษามีความพร้อมและ
ความรูค้ วามเข้าใจ
ดาเนินงานสหกิจ
รูปแบบค่ายสหกิจ
มีศักยภาพเพียงพอต่อการ
ระบบสหกิจศึกษาดี
ศึกษาให้แก่นักศึกษา
ศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ร้อยละ 75
ในสถาบันสมาชิก
2. การจัดทาคู่มือปฏิบัติ
2. นักศึกษามี
เครือข่ายฯ ด้วยวิธีการ
สหกิจศึกษา
คุณลักษณะผ่านเกณฑ์
ที่หลากหลาย
มาตรฐานหลักสูตร
2. การจัดทาคู่มือ
หรือข้อกาหนดของแต่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ละสถาบัน
1. เกิดข้อตกลงความร่วมมือ 1. จานวนองค์กรผู้ใช้
1. การส่งเสริมให้เกิดการ 1. การพัฒนาเครือข่าย
และการใช้ทรัพยากรใน
บัณฑิตทีท่ าข้อตกลง
ทาข้อตกลงความ
และฐานข้อมูลองค์กร
ด้านสหกิจศึกษาระหว่าง
ร่วมกับสถาบัน
ร่วมมือการใช้
ผู้ใช้บัณฑิต
เครือข่ายฯ กับองค์กรผู้ใช้
เครือข่ายฯ
ทรัพยากร และองค์
บัณฑิต
ความรู้ร่วมกันใน
2. เกิดการใช้ทรัพยากร
ด้านสหกิจศึกษา
ร่วมกันระหว่างสถาบัน
ระหว่างสถาบัน
เครือข่ายฯ
เครือข่ายฯ และ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
1. ได้ข้อมูลงานวิจัยเพื่อ
1. จานวนผลงานวิจัย สห 1. การติดตามและ
1. การวิจัยสถานภาพและ
พัฒนาระบบสหกิจศึกษา
กิจศึกษาของเครือข่าย
ประเมินผลการ
ศักยภาพในการ
ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
พัฒนาสหกิจศึกษา
ดาเนินงานสหกิจ
ดาเนินงานด้านสหกิจ
ศึกษาภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนบน
ศึกษาของเครือข่าย
ศึกษาของเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษา
พัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนบน
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ผู้รับผิดชอบ
มรภ.ภูเก็ต /
มอ.สุราษฎร์ธานี
มวล.

มรภ.สุราษฎร์ธานี /
มอ.สุราษฎร์ธานี /
มวล.

สถาบันสมาชิกทุกสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
2. ได้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
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ชื่อโครงการ
2. การวิจัยเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดการเรียนการ
สอนสหกิจศึกษาของ
เครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคใต้ตอนบน
3. การศึกษาปัจจัยที่มผี ล
กับการเข้าร่วมเป็น
สถานประกอบการ
แบบสหกิจศึกษา
4. การจัดทาและเสนอ
รายงานผลการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารแนบ 2: ข้อมูลหลักสูตรสหกิจศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(25 หลักสูตร)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(๒ หลักสูตร)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
(6 หลักสูตร)

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(2 หลักสูตร)

หลักสูตร
1. วิทยาศาสตร์เชิงคานวณ
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาจีน
4. รัฐศาสตร์
5. อาเซียนศึกษา
6. ไทยศึกษาบูรณาการ
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
9. เทคโนโลยีมลั ติมีเดียและแอนิเมชัน
10. นิเทศศาสตร์
11. บัญชี
12. บริหารธุรกิจ
13. เศรษฐศาสตร์
14. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
15. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
16. วิศวกรรมโยธา
17. วิศวกรรมไฟฟ้า
18. วิศวกรรมวัสดุ
19. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20. เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
21. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
22. อนามัยสิ่งแวดล้อม
23. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
24. เกษตรศาสตร์
25. อุตสาหกรรมเกษตร
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ต
1. การบัญชี
2. บริหารธุรกิจ
3. สาธารณสุขศาสตร์
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การจัดการโรงแรม
6. รัฐศาสตร์
1. เศรษฐศาสตร์
2. บัญชี
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สถาบัน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(5 หลักสูตร)

5. มหาวิทยาลัยตาปี
(7 หลักสูตร)

หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การบัญชี
การจัดการโลจิสติกส์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการทั่วไป
ฟิสิกส์
การบัญชี
การตลาด
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการและการท่องเที่ยว
รัฐประศาสนศาสตร์
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ภาคผนวก
ข้อมูลคณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สังกัด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Plant Biotechnology)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
6. โทรศัพท์ 075673176
7. โทรสาร 075673114
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0818360161
1.
2.
3.
4.
5.

1. ประธานคณะทางาน

9. E-mail: spadungs@wu.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
2. ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและบัณฑิตศึกษา
3.
4.
5.

2. คณะทางาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วทิ ยาเขตภูเก็ต

วิทยาเขตภูเก็ต
สังกัด สานักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
ที่อยู่ที่ติดต่อได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 076-276542
โทรสาร 076-276010
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5977244

6.
7.
8.
9. E-mail: rattana.w@phuket.psu.ac.th
10. ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวมัซนีย์ วิเชียร

1. ดร.ตุลย์ ศิริกจิ พุทธิศักดิ์
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสหกิจศึกษา
3. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.
5.

3. คณะทางาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วุฒิการศึกษา Chemical Engineering
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 07727 8806
โทรสาร 07735 5041
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 4548 9283

6.
7.
8.
9. E-mail: tule.s@psu.ac.th
10.ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบารุง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0836323633
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
นางนราภรณ์ ไชยรัตน์
ตาแหน่งอาจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง 102 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
6. โทรศัพท์ 075201756
7. โทรสาร 8. โทรศัพท์เคลื่อนที0
่ 8 1285 2914
1.
2.
3.
4.
5.

4. คณะทางาน

9. E-mail: naraporn.j@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สังกัด สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
6. โทรศัพท์ 07539 2043
7. โทรสาร 075392043
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086471 5040
1.
2.
3.
4.
5.

5. คณะทางาน

9. E-mail: wichit_soo@nstru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ช่วยชูวงศ์
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกงานสหกิจศึกษา
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.ด. (สัตวศาสตร์)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
109 หมู่ 2 ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
6. โทรศัพท์ 07577 3131-2 ต่อ 146
7. โทรสาร 07532 9936
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0898736853
1.
2.
3.
4.
5.

6. คณะทางาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)

9. E-mail: nantanachu@yahoo.com
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต
2. ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4. วุฒิการศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๑๗๙ หมู่ ๓ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
จ.ตรัง 92150
6. โทรศัพท์ 08 1958 3057
7. โทรสาร 075204059
7. คณะทางาน
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0814797319
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9. E-mail: s_chutinut47@yahoo.com
S.chutinut58@gmail.com
วิทยาเขตตรัง
นางสาวพรณพัชร เพ็ชรเพ็ง
ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
สังกัด สานักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1
ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสงจ.นครศรีธรรมราช 80110
6. โทรศัพท์ 0 7577 0136 ต่อ 137
7. โทรสาร0 7553 8031
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086491 0076
1.
2.
3.
4.
5.

8. คณะทางาน

9. E-mail: Coop_sct@hotmail.com
mail: wimonchong_nut@hotmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
1. นางสาวปัทมา ช่วยพิทักษ์
2. ตาแหน่ง รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงาน

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สังกัด มหาวิทยาลัยตาปี
4. วุฒกิ ารศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
5.

9. คณะทางาน

มหาวิทยาลัยตาปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยตาปี เลขที่ 8/151 หมู่ที่ 2 ซอยศรีวิชัย 59
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔000
โทรศัพท์ 0 7720 4431 ต่อ 2400
โทรสาร 0 7726 4225
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086951 7424

6.
7.
8.
9. E-mail: pattama@tapee.ac.th
10.ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาววิภาณี คลิ้งทอง

-22-

E-

คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
สังกัด สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ ๖
ถ.เทพกระษัตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
6. โทรศัพท์ 07 621 1959 ต่อ 108
7. โทรสาร 07 621 1778
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 96524886
1.
2.
3.
4.
5.

10. คณะทางาน

9. E-mail: kittisak@pkru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

2.

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วุฒิการศึกษา ป.เอก Dr.rer.nat (Biophysik)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเลอ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ 0-7791-3357
โทรสาร 0-7791-3357
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-8802-0084

3.
4.
5.

11. คณะทางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6.
7.
8.
9. E-mail: kmaswiwat@hotmail.com

10.ชื่อผู้ประสาน นางสาววราภรณ์ นุ้ยแดง
1.
2.
3.
4.
5.

12. คณะทางาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)

6.
7.
8.
9.

นายสมชาย เรืองทอง
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกงานสหกิจศึกษา
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ. ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 075754024-36
โทรสาร 075754028
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3172 7512
E-mail: somchaie-30@hotmail.com
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
ตาแหน่งอาจารย์
สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วุฒิการศึกษา วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
6. โทรศัพท์ 08 6478 2887
7. โทรสาร 0 7548 9613
8. โทรศัพท์เคลื่อนที0่ 84058 2499
1.
2.
3.
4.
5.

13. คณะทางาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

9. E-mail: kit_src@yahoo.com

นายพิระ วัฒิธรรม
ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัด วิทยาลัยชุมชนพังงา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อได้วิทยาลัยชุมชนพังงา 69 หมู่ 6
ถ.ทับปุด-พังงา (สายใหม่) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด
จ.พังงา 82180
6. โทรศัพท์ 076599405
7. โทรสาร076599405
8. โทรศัพท์เคลื่อนที0
่ 9 8053 6671
1.
2.
3.
4.
5.

14. คณะทางาน

วิทยาลัยชุมชนพังงา

9. E-mail: pira2506@hotmail.co.th

นายภูวไนย ศรีเวชนันต์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วิทยาลัยชุมชนระนอง ๒/๔ หมู่ ๑
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
6. โทรศัพท์ 0 7782 1068
7. โทรสาร 0 7782 3326 ต่อ 2
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1313 3452
1.
2.
3.
4.
5.

๑๕. คณะทางาน
วิทยาลัยชุมชนระนอง

9. E-mail: bhuwanais@hotmail.com
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.

16. คณะทางานและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายเอกราช แก้วเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
สังกัด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 0 7567 31๘๓
โทรสาร 0 7567 3114
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 1547 8556

6.
7.
8.
9. E-mail: akaratkai@gmail.com
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