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งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๖๐
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ : นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจ
ศึกษาไทย ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๖๐ (The ๘th Thai Cooperative Education Day & ๒๐th WACE World Conference ๒๐๑๗) ภายใต้แนวคิด
“Thailand ๔.๐ : ความท้าทายสหกิจศึกษา” พร้อมมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ” และรางวัล “สหกิจศึกษาโลก” เมื่อวันอังคาร
ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน
ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการ กกอ. กล่าวถึงการจัดงานว่า งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๘ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand
๔.๐ : ความท้าทายสหกิจศึกษา” มีกิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้แทนสมาคมสหกิจศึกษาโลก หัวข้อ “CWIE may
still be the answer,but what is the question?” โดย Professor Nick Klomp, Vice President, Academics University of
Canberra Australia, การเสวนา “สหกิจศึกษากับ Thailand ๔.๐” ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษาระดับชาติ
และรางวัลสหกิจศึกษาระดับโลก แก่สถาบันอุดมศึกษา องค์กร และบุคคลดีเด่นผู้ทำ�คุณประโยชน์ด้านสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น ๑๙ รางวัล ตลอดจน การนำ�เสนอแนว ปฏิบัติที่ดีและผลงานของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ
โดยรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ ปี ๒๕๖๐ แบ่งเป็นประเภทดังนี้
ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑

ประเภทสถานศึกษา
- สถานศึกษาดำ�เนินการสหกิจศึกษาดีเด่น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานศึกษาดำ�เนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
- สถานศึกษาดำ�เนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา : นายเจนศิริ จันทร์ศิริ หัวหน้างานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
มหาวิทยาลัยพายัพ
- ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ : นางสาวธนัชพร พรหมทันต์ ผู้อำ�นวยการบริหารกำ�ลังคน บริษัท เบทาโกร จำ�กัด
(มหาชน)
ประเภทสถานประกอบการ
- สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำ�เนินการสหกิจศึกษาดีเด่น : บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำ�กัด
- สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำ�เนินการสหกิจศึกษาดีเด่น : บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำ�กัด
ประเภทนักศึกษา
- รางวัลดีเด่น ระดับชาติ : นางสาวนพรัตน์ พรหมจรรย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- รางวัลรองดีเด่น ระดับชาติ : นางสาวปารวี โภคสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทโครงงาน/ผลงาน
- โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “การลดของเสียในกระบวนการหล่อเหล็กหล่อเหนียว”
(FCD๔๕๐ PART.CY/C # ๔๑๔๙) ของนายพีระพล ยาสิงห์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตขึ้นรูปร้อนในสาย
การผลิต ๑,๐๐๐ ตัน” ของนายสุปัณโย แดงโคนา และ นายอัตตชัย นาคสีเทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “การออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ กรณี
ศึกษาเว็บไซต์ ๓๖๐ องศา และสื่อโลกเสมือนผสานโลกจริง” ของนายทศพร สังข์ประคอง และ นายศุภณัฐ จงเจริญมณี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลรองดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “การปรับปรุงกระบวนการกักสินค้า
รอการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Vanning) โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Just in Time และระบบ KANBAN” ของ นายบุรินทร์ เกิดผล
มหาวิทยาลัยบูรพา
- โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “แบบจำ�ลองข้อเข่าเทียมชนิดที่เก็บรักษาเอ็นไขว้หน้าและ
เอ็นไขว้หลัง” ของนายธนภัทร มุสิกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลรองดีเด่น ระดับชาติ : ผลงาน “ท่อลดเสียงจากพัดลมโบลเวอร์” ของนางสาวหัทยา
พวงผ่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณาธิการสวัสดี

OHEC Newsletter ฉบับนี้ ขอนำ�เสนอข่าว การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย
ปี ๒๕๖๐ โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ ๘ และ ข่าว สกอ. ประชุมหารือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา พร้อมภารกิจ
ของผู้บริหารสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มานำ�เสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ
ขอให้ผู้อ่านมีความสุขจากการอ่าน...สวัสดี

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ : สำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาจัดการประชุมหารือความร่วมมือ
ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
ภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
ดร. บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา เป็นประธานกล่าวการเปิดการประชุมและบรรยาย
พิเศษเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาใน
ภูมิภาคลาตินอเมริกา : โอกาสและสิ่งท้าทาย” ณ โรงแรม
เซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า การประชุมหารือ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยและสถาบั น
อุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑๒ ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมียุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่สถาบันอุดม
ศึกษาไทยจะต้องมีบทบาทสำ�คัญในการแสวงหาความร่วมมือ
กั บ หน่ ว ยงานการศึ ก ษาต่ า งประเทศทั้ ง ระดั บ ภู มิ ภ าคและ
ระดับสากล ในการผลิตและพัฒนากำ�ลังคน ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา ซึ่งหลาย
ประเทศมีความก้าวหน้า ใน ๕ กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพื่อการเป็น Thailand ๔.๐ โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วัฒนธรรม และบริการที่มีคุณค่าสูง
หลั ง จากนั้ น ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากเอกอั ค รราชทู ต และ
ผู้ แ ทนของสถานทู ต ในภู มิ ภ าคลาติ น อเมริ ก าประจำ �
ประเทศไทยมาร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ระบบอุดมศึกษา
จุ ด แข็ ง และโอกาสในการทำ � ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น
อุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา” ประกอบด้วย H.E. Mr.
Gilberto Fonseca Guimaraes de Moura เอกอัครราชทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล H.E. Mr. Jaime Virgilio Nualart
Sanchez เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโก Mr. Patricio
Alejandro Kingsland อัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
และ Mr. Miguel Anibal Fuentes Cervantes เลขานุการ
เอกสาธารณรัฐเปรู

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
มอบหมายให้ นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้แทนวางพวงมาลาถวาย สักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ ตึก อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (ในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์)

คณะ
ผู้จัดทำ�

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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