ข้อเสนอโครงการ
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน
ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
...............................................................................
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 3183
โทรสาร
:
0 7567 3114
E-mail
:
coop@wu.ac.th
ลายเซ็นประธานกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา
ผู้อนุมัติให้ส่งข้อเสนอโครงการในนามเครือข่ายฯ และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดในเอกสาร

.............................................................
(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1

1.2 รายละเอียดเครือข่ายระดับ C - เครือข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
ข้อมูลประธานคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
ชื่อ – นามสกุล ประธาน
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ชื่อสถาบันฯ ต้นสังกัด (C) :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตาแหน่ง (ภายในสถาบันฯ) :
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
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)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานคณะทางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1
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2. ชื่อโครงการ ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใต้ตอนบน ประจาปี 2561 (USCEN International Coop – Camp 2018)
3. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
โทรศัพท์/โทรสาร
E-mail

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 2) อ.ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7567 3113, 0 7567 3176 / โทรสาร 0 7567 3114
spadungs@wu.ac.th

๔. งบประมาณ ๕๔๐,000 (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1) ขอรับการสนับสนุนจาก สกอ.
4.2) นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมจ่ายสมทบ (๑๔๐ คน × ๑,๐๐๐ บาท/คน)
รวม (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรม
๑) ค่าที่พักนักศึกษาและวิทยากร (40 ห้อง × 2 คืน × 1,200 บาท × 2 รุ่น)
๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (๕ คน × ๔,๐๐๐ บาท × ๒ รุ่น)
๓) ค่าเดินทางวิทยากร
๔) ค่าอาหารหลักนักศึกษา วิทยากร ฝ่ายจัดการฝึกอบรม (4 มื้อ × ๒๐0 บาท × 70
คน × 2 รุ่น)
๕) ค่าอาหารว่าง นักศึกษาวิทยากรฝ่ายจัดอบรม (4 มื้อ × 50 บาท × 70 คน × 2 รุ่น)
๖) ค่าจัดทาเอกสารฝึกอบรม (1๔0 ชุด × ๕๐ บาท)
๗) ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม จัดทาเกียรติบัตร
๘) ค่าเช่าพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง
๙) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และสารองจ่าย
รวมทั้งสิ้น (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

๔๐๐,000 บาท
๑๔๐,000 บาท
๕๔๐,000 บาท
งบประมาณ (บาท)
๑๙๒,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓5,000
๑๑๒,๐๐๐
๒๘,๐๐๐
๗,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๑,๐๐๐
-๕๔๐,๐๐๐-

๕. ขอบเขตของโครงการ
 ๕.๑ การพั ฒ นาหลั กสู ต ร/การออกแบบหลั กสู ต รใหม่ ที่ มี ช่ ว งเวลาของการท างานในสถาน
ประกอบการตลอดหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี โดยใช้ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ( learning
outcome) เป็นเป้าหมายหลักในการประเมินผล เพื่อมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่ทางานได้
จริงและเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
 ๕.๒ การดาเนินโครงการ/กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศอาเซียน โดยเน้นการ
เตรียม ความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 สถาบัน ดาเนิน
โครงการร่ว มกัน โดยส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาจะจั ด สรรงบประมาณให้
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อดาเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
 ๕.๓ การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
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๖. สาระสาคัญของโครงการ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษามาอย่างต่อเนื่อง สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนได้
พัฒนาการดาเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศมาโดยลาดับ ในปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายฯ ได้ให้ความสาคัญ
ต่อการจัดจั ดสหกิจศึกษานานาชาติ และได้ เล็งเห็นว่ าเหตุ ผลสาคัญประการหนึ่ง ที่ทาให้นักศึกษาตัดสิน ใจไม่
เดิ น ทางไปปฏิบั ติ ส หกิจ ศึกษาในต่ า งประเทศคือนักศึกษาขาดความมั่น ใจและความพร้อมในการเดิ น ทางไป
ต่างประเทศ
๗. หลักการและเหตุผล
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จึงเห็นควรจัดโครงการค่ายเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศให้เพิ่ม
มากขึ้น โดยเชิญ วิ ทยากรผู้ เชี่ ยวชาญในด้ า นต่ างประเทศ ผู้แทนสถานประกอบการ และนั กศึกษา ผู้ที่ เคยไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ประสบการณ์ รูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
กาหนดให้มีการบรรยายและท ากิจกรรมเชิ ง ปฏิบัติ การโดยคณะวิ ทยากรในหัว ข้อที่ เกี่ยวเนื่องกับการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันในต่างประเทศ วัฒนธรรมไทย ตลอดจนการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดยกาหนด
เป้าหมายว่านักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมค่ายสหกิจศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 สาหรับการจัดกิจกรรมค่ายจะดาเนินกิจกรรมด้วยภาษาอังกฤษ
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๘.๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศสามารถเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านวิชาการและการปรับตัวในสังคม
๘.๒) เพื่อพัฒนาความมั่นใจและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
๘.๓) เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาที่ ร่วมกิจกรรมค่ายไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนนักศึกษาแต่ละสถาบันที่ร่วมกิจกรรม
๙. เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๙.๑) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของสถาบันสมาชิกในเครือข่ายฯ ภาคใต้ตอนบนและ
ภาคใต้ ต อนล่ า ง จ านวน 1๔๐ คนร่ว มกิจ กรรม โดยนั กศึกษาที่ ร่ว มกิจ กรรมจะไปปฏิบัติ ง านสหกิจ ศึกษาใน
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจานวนนักศึกษาแต่ละสถาบันที่ร่วมกิจกรรม
๙.๒) ตัวชี้วัดคุณภาพ นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจรรมไม่น้อยกว่าระดับ 3.50
จาก 5 ระดับ
๑๐. ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดค่ายฯ จานวน ๒ รุ่น ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖1
กิจกรรม
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย.
๑) ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัด
กิจกรรมและทาบทาม
วิทยากร
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ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖1

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒) ประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาใน
เครือข่ายฯเพื่อคัดเลือก
นักศึกษาสหกิจศึกษา
๓) จัดโครงการค่ายสหกิจ
ศึกษานานาชาติ
๔) สรุปผลการดาเนินงานและ
จัดทารายงาน

รุ่นที่
๑

รุ่นที่
๒

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้
1) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การนาเสนอ บุคลิกภาพ และทักษะด้านอื่น ๆ
2) ได้เกิดความมั่นใจและความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
3) เพิ่มจานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และภาคใต้
ตอนล่าง
๑2. การปรับแผนและกิจกรรมเพิ่มเติมตามคาแนะนาของสกอ.
1) ปรับเพิ่มภาคีสถาบันร่วมรวม 4 สถาบัน ประกอบด้วย
(1) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สังกัดเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาตอนล่าง
(2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สังกัดเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาตอนล่าง
(3) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ สังกัดเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาตอนบน และ
(4) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยทุกสถาบันได้กาหนดแผนในการจัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา และการฝึกงานในต่างประเทศ
และกระบวนการในการจัดเตรียมความพร้อมก่อนดาเนินงานทั้งการเตรียมสถานประกอบการ การเตรียมนักศึกษา
และการเตรียมคณาจารย์ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และการส่งคณาจารย์นิเทศไปเข้ารับการฝึกอบรมการ
จัดสหกิจศึกษานานาชาติร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็นต้น
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2) กาหนดแผนการดาเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดส่งนักศึกษาปฏิบัติงานต่างประเทศในรูปแบบอื่น
(WIL) ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
สถาบัน

แผนการส่งนักศึกษาใน
ต่างประเทศ (คน)

2561 2562 2563
1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 80
90
100
หมายเหตุ
1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้จัดส่งคณาจารย์จานวน
2 คน เข้ารับอบรมเชิง
ปฎิบัติการ “การจัดสหกิจ
ศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6”
โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย
ระหว่างวันที่ 22 – 23
มีนาคม 2561
2.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมกับเครือข่ายฯ กาหนด
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหกิจศึกษาหลักสูตร
“คณาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 6”
ระหว่างวันที่ 10 – 12
พฤษภาคม 2561 เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านสหกิจศึกษาและมีแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
2.วิทยาลัยเทคโนโลยี
≥3
≥5
≥7
ภาคใต้
หมายเหตุ
1.วิทยาลัยกาหนดการทา
ข้อตกลงร่วมกับพันธมิตร
ทางวิชาการ/วิชาชีพในการ
รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน
2.วิทยาลัยกาหนดให้
อาจารย์และนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายฯและ
ภาคีสหกิจไม่น้อยกว่า 15
คนต่อปีการศึกษา
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ประเทศ (ประเทศ)

องค์กรภาคีความ
ร่วมมือ

1.มาเลเซีย
2.อินโดนีเซีย
3.สิงคโปร์
4.จีน
5.อินเดีย
6.แอฟริกาใต้
7.ออสเตรเลีย
8.แคนาดา
9.ไต้หวัน
10.โมรอกโค
(10ประเทศ)

1.สานักงานส่งเสริม
การค้าไทยใน
ต่างประเทศทัว่ โลก
(สคร.)
2.WACEISO@@SUT
3.บริษัทเอกชนไทย
ในต่างประเทศ
4.มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่มีความ
ร่วมมือระหว่างกัน

1.มาเลเซีย

1.สถานทูตไทย
ในประเทศมาเลเซีย
2.สถานประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ใน
ประเทศมาเลเซีย

สถาบัน

3.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หมายเหตุ
1.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กาหนดให้นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาต่างประเทศต้อง
ลงทะเบียนรายวิชา “การ
ปรับตัวทางสังคม” และ
อบรมเสริมภาษาอังกฤษ
และการทางานใน
ต่างประเทศจากคณาจารย์ที่
มีประสบการณ์ใน
ต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยก่อนส่งไป
ปฏิบัติงาน
2.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ส่งคณาจารย์นิเทศเข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหกิจศึกษาหลักสูตร
“คณาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 8”
ระหว่างวันที่ 25-27
กรกฎาคม 2560 เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านสหกิจศึกษาและมี
แนวปฏิบัตทิ ี่เป็นมาตรฐาน

แผนการส่งนักศึกษาใน
ต่างประเทศ (คน)

ประเทศ (ประเทศ)

2561 2562 2563
5- 10 5- 10 5- 10 1.มาเลเซีย
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องค์กรภาคีความ
ร่วมมือ
1.สถานทูตไทยใน
ประเทศมาเลเซีย
2.บริษัทเอกชนไทย
ในประเทศมาเลเซีย

สถาบัน

แผนการส่งนักศึกษาใน
ต่างประเทศ (คน)

ประเทศ (ประเทศ)

2561 2562 2563
3.
5- 10 5- 10 5- 10 1.สิงคโปร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.นิวซีแลนด์
วิทยาเขตภูเก็ต
3.อเมริกา
หมายเหตุ
1.ได้กาหนดให้รายวิชาฝึก
ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรนักศึกษาทุกคนต้อง
ผ่านการฝึกปฏิบัตงิ าน ขั้นต่า
1,600 ชั่วโมง โดยแบ่งการ
ฝึกงานเป็น 4 รายวิชาโดย
นักศึกษาจะเป็นผู้เลือกสถาน
ประกอบการที่ตนเองสนใจ
ทั้งในและต่างประเทศ
2.คณะฯ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนนักศึกษา เช่นออก
เอกสารรับรองสถานะ
นักศึกษา หนังสือรับรอง และ
ติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด
3.จัดกิจกรรม ทบทวนข้อมูล
และทักษะทีส่ าคัญ โดย
แบ่งแยกตามลักษณะงานที่
นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติ
4. จัดอาจารย์นิเทศนักศึกษา
ยังสถานประกอบการ อย่าง
น้อง 1 ครั้ง และคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสมโดย
พิจารณาจากรายวิชาทีส่ อนมี
ความสอดคล้องกับเนื้องานที่
นักศึกษากาลังปฏิบัตงิ านอยู่
5. คณะฯจัดประชาสัมพันธ์
และกระตุ้นให้อาจารย์ เข้า
ร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆที่เชื่อมโยงและ
เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยจัด
งบประมาณสนับสนุน
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องค์กรภาคีความ
ร่วมมือ
1.โรงแรม
2.บริษัท
3.ร้านอาหาร
ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ

3. แผนการถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังสถาบันสมาชิกในเครือข่ายเพื่อขยายผลการดาเนินงาน
3.1 กาหนดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันสมาชิกโดยการจัดนิทรรศการใน
รูปแบบโปสเตอร์ และหมุนไปแสดงในสถานศึกษาของเครือข่ายฯ และ จัดแสดงในงานวันสหกิจศึกษาของ
เครือข่าย และงานวันสหกิจศึกษาไทย
3.2 จัดตั้งกลุ่มนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศในรูปแบบอื่นโดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น ไลน์ หรือ เฟสบุค และเพื่อให้กลุ่มมีการดาเนินงานต่อเนื่องให้กาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงานสห
กิจศึกษาต่างประเทศหรือการฝึกงานในรูปแบบอื่นของสถาบัน ร่วมเป็นสมาชิก และเปิดให้นักศึกษาที่สนใจสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะกาหนดเพิ่มเติมภายหลัง
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(ร่าง) กาหนดการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกาภาคใต้ตอนบน ประจาปี 2561
(USCEN International Coop – Camp 2018)
***********************************
วันที่ ๑
08.00 – 08.30 น.
09.00 – 09.15 น.
08.15 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 10.40 น.
10.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 15.30 น.
15.30 – 15.45 น.
15.45 – 18.00 น.

18.00 – 20.00 น.
วันที่ ๒
08.00 – 0๙.๐0 น.
09.oo – 09.30 น.
09.30 – 09.45 น.
09.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – ๑๗.00 น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to Success in Oversea”
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
รับประทานอาหารว่าง
ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสาหรับการเอาตัวรอดในต่างประเทศ (Survival
English for International Cooperative Education Student)
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2
มารยาทการปฏิบัติตัว (International Etiquette)
รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมทูตวัฒนธรรมสหกิจศึกษาต่างประเทศ
 Work shop 1 “Tour guide”
 Work shop 2 “Thai food”
 Work shop 3 “Thai dancing”
กิจกรรมนาเสนอทูตวัฒนธรรมและรับประทานอาหารเย็น
ลงทะเบียน
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
รับประทานอาหารว่าง
Lecture and Group Assignments and Presentation: Asking Direction, Reading
International Menu, Immigration Procedure, Press and Airport
Announcement Listening
รับประทานอาหารกลางวัน
Lecture and Group Assignments and Presentation: Asking Direction, Reading
International Menu, Immigration Procedure, Press and Airport
Announcement Listening (cont.)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นและสรุปบทเรียนประจาวัน

วันที่ ๓
08.00 – ๑๐.30 น. กิจกรรม After Action Review และพิธีปิด
***********************************
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ภาคผนวก
ข้อมูลคณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

1. ประธานคณะทางาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
2. ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
สังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. วุฒิการศึกษา Ph.D. (Plant Biotechnology)
4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
5. โทรศัพท์ 0 7567 3176
6. โทรสาร 0 7567 3114
7. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1836 0161
8. E-mail: spadungs@wu.ac.th
1.
2.
3.
4.
5.

2. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

3. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
สังกัด สานักงานอธิการบดีวทิ ยาเขตภูเก็ต
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7627 6542
โทรสาร 0 7627 6010
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1597 7244
E-mail: rattan.w@phuket.psu.ac.th

1. ชื่อ-สกุล ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์
2. ตาแหน่ง ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สหกิจศึกษา
3. สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (Chemical Engineering)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
6. โทรศัพท์ 0 7727 8806
7. โทรสาร 0 7735 5041
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 4548 9283
9. E-mail: tule.s@psu.ac.th
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.

4. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

5. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

6. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)

6.
7.
8.
9.

ชื่อ นางนราภรณ์ ไชยรัตน์
ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง 102 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7520 1756
โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1285 2914
E-mail: naraporn.j@psu.ac.th

1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร
2. ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
3. สังกัด สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
6. โทรศัพท์ 0 7539 2043
7. โทรสาร 0 7539 2043
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6471 5040
9. E-mail: wichit_soo@nstru.ac.th
1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ช่วยชูวงศ์
2. ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกงานสหกิจศึกษา
3. สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
4. วุฒิการศึกษา วท.ด. (สัตวศาสตร์)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
109 หมู่ 2 ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
6. โทรศัพท์ 0 7577 3131-2 ต่อ 146
7. โทรสาร 0 7532 9936
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9873 6853
9. E-mail: nantanachu@yahoo.com
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตนิ ุช สุจริต
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4. วุฒิการศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
วิทยาเขตตรัง ๑๗๙ หมู่ ๓ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
จ.ตรัง 92150
6. โทรศัพท์ 08 1958 3057
7. โทรสาร 0 7520 4059
7. คณะทางาน
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1479 7319
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9. E-mail: s_chutinut47@yahoo.com
วิทยาเขตตรัง
1.
2.
3.
4.
5.

8. คณะทางาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

9. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยตาปี

6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล นางสาวพรณพัชร เพ็ชรเพ็ง
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน
สังกัด สานักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1
ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
80110
โทรศัพท์ 0 7577 0136 ต่อ 137
โทรสาร 0 7553 8031
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6491 0076
E-mail: wimonchong_nut@hotmail.com

1. ชื่อ-สกุล นางสาวปัทมา ช่วยพิทกั ษ์
2. ตาแหน่ง รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
3. สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
4. วุฒิการศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ๘/๑๕๑ หมู่ ๒ ซอยศรีวิชัย ๕๙
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
6. โทรศัพท์ 0 7720 4431 ต่อ ๒๔00
7. โทรสาร 0 ๗๗๒๖ ๔๒๒๕
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 ๖๙๕๑ ๗๔๒๔
9. E-mail: pattama@tapee.ac.th
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.

10. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

11. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6.
7.
8.
9.

1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกการต์ ฐิติภรณ์
2. ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
3. สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. วุฒิการศึกษา Dr.re.nat (Biophysik)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84100
6. โทรศัพท์ 0 7791 33๕๗
7. โทรสาร 0 7791 33๕๗
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8802 0084
9. E-mail: kmaswiwat@hotmail.com
1.
2.
3.
4.
5.

12. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)

ชื่อ-สกุล อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
สังกัด สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ ๖
ถ.เทพกระษัตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0 7621 1959 ต่อ 108
โทรสาร 0 7621 1778
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9652 4886
E-mail: kittisak@pkru.ac.th

6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล นายสมชาย เรืองทอง
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกงานสหกิจศึกษา
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ. ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ 0 7575 4024-36
โทรสาร 0 7575 4028
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3172 7512
E-mail: somchaie-30@hotmail.com
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1.
2.
3.
4.
5.

13. คณะทางาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

14. คณะทางาน
วิทยาลัยชุมชนพังงา

6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วุฒิการศึกษา วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 08 6478 2887
โทรสาร 0 7548 9613
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4058 2499
E-mail: kit_src@yahoo.com
ชื่อ-สกุล นายพิระ วัฒิธรรม
ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัด วิทยาลัยชุมชนพังงา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วิทยาลัยชุมชนพังงา 69 หมู่ 6
ถ.ทับปุด-พังงา (สายใหม่) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด
จ.พังงา 82180
โทรศัพท์ 0 7659 9405
โทรสาร 0 7659 9405
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8053 6671
E-mail: pira2506@hotmail.co.th
ชื่อ-สกุล นายภูวไนย ศรีเวชนันต์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ วิทยาลัยชุมชนระนอง ๒/๔ หมู่ ๑
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์ 0 7782 1068
โทรสาร 0 7782 3326 ต่อ 2
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1313 3452
E-mail: bhuwanais@hotmail.com

๑๕. คณะทางาน
วิทยาลัยชุมชนระนอง
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คณะทางานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
1. ชื่อ-สกุล อ.ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
2. ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. สังกัด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
6. โทรศัพท์ 0 7567 3176
7. โทรสาร 0 7567 3114
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1295 9552
9. E-mail: attanan.ta@wu.ac.th
15. คณะทางาน และเลขานุการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. ชื่อ-สกุล นายเอกราช แก้วเขียว
2. ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
3. สังกัด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
6. โทรศัพท์ 0 7567 3183
7. โทรสาร 0 7567 3114
15. คณะทางาน และผู้ช่วยเลขานุการ
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 1547 8556
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9. E-mail: kekkarat@wu.ac.th
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