โครงการประชุมสัมมนา “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ครั้งที่ 15
วันศุกรที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
__________________________
1. ชื่อโครงการ
โครงการประชุมสัมมนา “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ครั้งที่ 15
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศูนยประสานงานสหกิจศึกษา ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียน
และประมวลผล ไดประสานงานกับคณะในการสงนิสิตเขาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการตางๆ ซึ่งไดรับความรวมมือ
อยางดียิ่งจากสถานประกอบการในการรับนิสิตเขาปฏิบัติงาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับทราบขอมูลอันเปน
ประโยชนในการพัฒนานิสิตและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานนั้น ใน
ปการศึกษา 2559 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสงนิสิตเขาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในรุนที่ 29
ภาคตนระหวางเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 243 คน และรุนที่ 30 ภาคปลายระหวางเดือน
มกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 344 คนรวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 587 คน
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒ นาศักยภาพนิสิตและการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเปนไปอยางตอเนื่ องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเพื่ อใหผู ประกอบการและผูบริหารมหาวิทยาลั ย
รวมทั้ งคณาจารย เจ าหน าที่ ที่ เกี่ ย วข องและนิ สิ ต ที่ เข าร ว มโครงการฯ ได มีโอกาสพบปะปรึ กษาหารื อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณอันจะนําไปสูการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอไป จึงเห็นสมควรดําเนินการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเดนและจัดงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ครั้งที่ 15 โดยเชิญผูแทนจากสถานประกอบการสาขาวิชาตางๆ คณะกรรมการ
พัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูแทนคณะตางๆ เจาหนาที่ผูเกี่ยวของพรอมดวยนิสิตที่เขา
รวมโครงการมารวมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการพั ฒ นาหลักสูตรสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกัน และเพื่อเปนการแสดงความขอบคุณตอสถานประกอบการที่ใหความอนุเคราะหใน
การรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขาปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะมอบประกาศเกียรติคุณแก
สถานประกอบการที่ใหความสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาและนิสิตที่ไดรับคัดเลือกเปนนิสิตสหกิจศึกษาดีเดนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร คณาจารย แ ละเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งได มี โ อกาสพบ
ผูประกอบการโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษารวมกัน
2. เพื่อใหผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ตางๆ ใหมีคุณภาพตรงความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานปจจุบัน
3. เพื่อใหคณะตางๆ รับทราบปญหาและแนวทางการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ
พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาสหกิจศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่ อแสดงความขอบคุณ สถานประกอบการที่ ให ความอนุเคราะหรับ นิ สิต เขาปฏิ บัติ งานและเพื่ อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต

4. กลุมเปาหมาย
4.1 ผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร / ผูบริหารคณะทุกวิทยาเขต
20 คน
4.2 ผูแ ทนสถานประกอบการ
30 คน
4.3 นิสิต
30 คน
4.4 คณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
20 คน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งสิ้นประมาณ
100 คน
5. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล รวมกับคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. ระยะเวลา สถานที่ดําเนินโครงการ
6.1 การประกวดนิสิตสหกิจศึกษาดีเดน ประจําป 2560 วันศุกรที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560
6.2 งานวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันศุกรที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
7. แผนดําเนินงาน
การจัดประชุมสัมมนาประชุมสัมมนา “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร” ครั้งที่ 15 เพื่อใหผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดมีโอกาสพบ
ผูประกอบการโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบแนวทางในการพัฒนาโครงการสหกิจ
ศึกษาในดานหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนิสิต รวมทั้งเพื่อสรางเครือขายระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
โดยมีวิธีการดําเนินการประกอบดวย การบรรยาย / อภิปรายจากผูทรงคุณวุฒิจากองคกรผูใชบัณฑิต การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกัน การมอบประกาศเกียรติคุณแกสถานประกอบการ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแกนิสิตสหกิจ
ศึกษาดีเดนและนิสิตที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา การเสนอผลงานนิสิตในโครงการสหกิจศึกษาภาคโปสเตอร และ
รายงานซึ่งจัดทําเปนรูปเลม
8. งบประมาณคาใชจาย
เงินรายไดสํานักทะเบียนและประมวลผล
9. ดัชนี้วัดความสําเร็จของโครงการ
9.1 ผูเขารวมประชุมมีความมีความพึงพอใจและไดรับประโยชนจากการเขารวมงานมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก
9.2 ผูเขารวมประชุมทราบแนวทางในการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
9.3 สถานประกอบการเห็นประโยชนและเห็นความสําคัญในการใหความรวมมือรับนิสิตจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขาปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ผูเขารวมสัมมนาไดรับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ให
สอดคลองและตรงตามความตองการของสถานประกอบการผูใชบัณฑิตและความตองการของตลาดแรงงาน
10.2 ผูบริหารและผูแทนคณะตางๆ รับทราบสภาพและปญหาในการสงนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อเปน
ประโยชนในการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

10.3 มีความรวมมือที่ดีระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10.4 เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณแกนิสิตไดรับคัดเลือกเปนนิสิตสหกิจศึกษาดีเดนและประกาศเกียรติ
คุณแกสถานประกอบการที่ที่รับนิสิตเขาทํางาน
11.

กําหนดการ

กําหนดการจัดงาน
“วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ครั้งที่ 15
วันศุกรที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
------------------------------------------------------เวลา 09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียนรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา 09.30 – 09.40 น.  ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ครั้งที่ 15
โดย รองศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย พวงจิตร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 กลาวเปดงาน
โดย อธิการบดีหรือผูแทน
เวลา 09.40 – 10.00 น.  อธิการบดี มอบประกาศเกียรติคุณแกผูแทนสถานประกอบการและนิสิตสหกิจ
ศึกษาดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2560
- กลาวรายงานชื่อสถานประกอบการเขารับประกาศเกียรติคณ
ุ
โดย รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
เวลา 10.00 – 11.15 น.  การเสวนา เรื่อง สหกิจศึกษากับความกาวหนาในอาชีพ
โดย
- คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารยจําเนียร สาระนาค
อดีตรองผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
- คุณกรกมล สมบูรณวงศ
Vice President บริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด
- คุณรุงโรจน ตันติเวชอภิกุล
รองกรรมการผูจัดการใหญ สํานักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
ดําเนินรายการโดย
ผูชวยศาสตราจารยนุชนารถ รัตนสุวงศชัย
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร
เวลา 11.15 – 12.00 น.
 นิสิตสหกิจศึกษาดีเดน ประจําป 2560 นําเสนอผลงานและรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูแทนสถานประกอบการ
โดย นิสิตสหกิจศึกษาดีเดน ประจําป 2560
เวลา 12.00 – 13.00 น.
 รับประทานอาหารกลางวันและชมการนําเสนอผลงานของนิสิต
บริเวณดานหนาหองประชุม
หมายเหตุ ขอเชิญผูเขารวมสัมมนาทุกทานชมผลงานนิสิตซึ่งจัดแสดงบริเวณดานหนาของหองประชุมกําพล อดุลวิทย
ระหวางเวลา 08.00 – 13.00 น.

