
 
ที่ สสศท. (02) 61/ ว2      สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

55/33 เมืองทองธานี   
โครงการ 5 ซอย 5  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

    28 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจ าปี พ.ศ.2561 

เรียน   สมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย     1. ระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจ าปี พ.ศ.2561 
2. แบบตอบรับการประชุม 

   ด้วยนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาคม 
สหกิจศึกษาไทย ประจ าปี พ.ศ.2561  ในวันพฤหัสบดีที่  20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงานมทส.– กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า 
กรุงเทพฯ ห้องประชุมทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

 โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้า
ร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้  ขอได้โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่แนบ 
มาพร้อมนี้   ไปยังสมาคมสหกิจศึกษาไทย  โทรสาร 02 -5032630 หรือ 044-223053 E-mail : 
tor_ring@outlook.co.th หรือ tace@sut.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม  พ.ศ.2561 ด้วย  
จักขอบคุณยิ่ง 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) 
เลขาธิการสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

 

             



 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจ าปี พ.ศ.2561  
วันพฤหัสบดีที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงานมทส.– กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ  
ห้องประชุมทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

-------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 1.1   เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 1.2.1  รายงานการเงินของสมาคมสหกิจศึกษาไทย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
วาระท่ี 1.2.2  รายงานการเงินของสมาคมสหกิจศึกษาไทย  ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
วาระท่ี 1.3  จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

  ที่จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย  
วาระท่ี 1.4    รายงานผลการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  

  หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  รุ่นที่ 2 
วาระท่ี 1.5   รายงานผลการจัดสัมมนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก  
   “นวัตกรรม และสหกิจศึกษา 4.0” ครั้งที่ 2 
วาระท่ี 1.6   ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสท าบุญอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบ  

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทยประจ าปี พ.ศ. 2560 

    (วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  

ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1    การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
วาระท่ี 4.2   การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 



 

 
 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจ าปี พ.ศ.2561 
วันพฤหัสบดีที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงานมทส.– กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ  
ห้องประชุมทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

-------------- 

โปรดท าเครื่องหมาย   หน้าข้อความที่ตรงกับความประสงค์ของท่าน 

 ยินดีเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่ก าหนด  โดยเข้าร่วมประชุม ณ 
 ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงานมทส. – กทม. ชั้น 22  

 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ    
 ห้องประชุมทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   จ.นครราชสีมา 
 ห้องประชุมทางไกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    จ.เชียงใหม่ 
 ห้องประชุมทางไกล มหาวิทยาลัยนเรศวร     จ.พิษณุโลก 
 ห้องประชุมทางไกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น    จ.ขอนแก่น 
 ห้องประชุมทางไกล มหาวิทยาลัยบูรพา     จ.ชลบุร ี
 ห้องประชุมทางไกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    จ.สงขลา 
 ห้องประชุมทางไกล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    จ.นครศรีธรรมราช 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    จ.ชุมพร 

     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  

 

 

 
                                                                        (ลงชื่อ)       
                           (     ) 
                 วันที่  /  /  
 
 
 

โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายัง  สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
โทรสาร 02-5032630 หรือ 044-223053  E-mail : tor_ring@outlook.co.th หรือ tace@sut.ac.th  

ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม  พ.ศ.2561 
 ผู้ประสานงานการประชุม      นายชวลิต อินคง         โทรศัพท์  08 9245 6740 

                                  นางสาวเกศินี เกิดถาวร  โทรศัพท์  044 223049 และ 08 9844 9220 


