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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําศนูย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2555 

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 - 11.20 น. 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. อธิการบดี (ศ.ดร. ประสาท  สืบค้า)     ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปิจํานงค์)   รองประธาน 
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ แทน)  กรรมการ 
4. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อ.ดร.สมร พรช่ืนชูวงศ์ แทน)  กรรมการ 
5. คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทน)  กรรมการ 
6. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (อ.ดร.บุญช่วย บุญมี แทน)  กรรมการ 
7. คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร์ (อ.ดร.สิราภรณ์  โพธิวิชยานนท ์แทน) กรรมการ 
8. คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ (อ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย แทน)   กรรมการ 
9. ผู้อํานวยการเทคโนธานี (คุณอนัญญา เทพบุตร แทน)   กรรมการ 
10. ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา (คุณพิรุณ กล้าหาญ แทน)  กรรมการ 
11. ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)    กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1. ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฎ   กรรมการ 
2. นายพรเทพ ศุภธราธาร    กรรมการ 
3. นายกิติ มาดิลกโกวิท   กรรมการ 
4. ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล   กรรมการ 
5. ผู้แทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
6. รองผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
2. นางศิริรัชนี ฉายแสง   รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
3. นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธ์ิ  รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
4. นางสาวทิตยาพร ศรีสมพร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
กอรปกับมหาวิทยาลัยได้รับการจัดต้ัง International Satellite Office (ISO) ภายใต้การกํากับของกรรมการบริหาร
สมาคมสหกิจศึกษาโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ไป
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ยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังน้ันในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะผลักดันให้มีดําเนินการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับสหกิจศึกษาโดยจัดประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งสถานที่จัดประชุมสัมมนาอาจจะจัดที่จังหวัด
ภูเก็ตหรือจังหวัดนครราชสีมา 

 2. ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดําเนินการที่เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา
ดังน้ี 
  - มอบปริญญาการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (เทคโนโลยีการจัดการ) แก่ Dr. Paul Stonely 
ประธานกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา 2554 (วันที่ 
19 ตุลาคม 2555) 
  - ต้อนรับ Mr. Shakeel Ori, The Director of Cooperative Education จาก Durban 
University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้  ในโอกาสมาเย่ียมชมสถานประกอบการที่ดําเนินงานสหกิจศึกษา
และร่วมประชุมหารือความคืบหน้าความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารีได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเก่ียวกับการแลกเปล่ียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้วน้ัน และเพ่ือประชาสัมพันธ์การ
จัดประชุมสหกิจศึกษาโลกคร้ังที่ 18 (18th  World Conference on Cooperative Education: WACE2013)  ซึ่ง 
Durban University of Technology, South Africa จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2555  
      (เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555) 

 เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 
2/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555  ที่ผ่านมาน้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทําร่างรายงานการประชุม
และแจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

1. กรรมการแจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขจํานวน 4 ท่าน  
2. กรรมการแจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไข  จํานวน 2 ท่าน ดังน้ี  

 หน้าที่ 2  วาระที่ 1.1 ข้อที่ 1 แก้ไขคําว่า “...ประเทศประเทศเนเธอแลนด์...” เป็น 
 “...ประเทศเนเธอร์แลนด์...” 
  หน้าที่ 2 วาระที่ 2.1 “ตามท่ีได้มีการการประชุม...” ลบคําซ้ําออกเป็น “ตามท่ีได้มีการประชุม...” 
  หน้าที่ 4 วาระที่ 3.1 ข้อ 2.3 แก้ไขคําว่า “...ขาดรอบคอบ...” เป็น “...ขาดความรอบคอบ...” 
  หน้าที่ 8 วาระที่ 5.3 ย่อหน้าที่ 1 “ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย...” ลบคําซ้ําออกเป็น  
  “ตามท่ีมหาวิทยาลัย...” 
 3. กรรมการ 3 ท่าน ไม่ได้แจ้งรับรองหรือแก้ไขรายงานการประชุมใด ๆ ถือว่ารับรองรายงาน 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1  ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามท่ีศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานงานกับสาขาวิชาในการจัดส่ง
นักศึกษา จํานวน 714 คน ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยมีระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 7 
พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาแล้วน้ัน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอสรุปผลการไปปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี 
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1. ผลการนเิทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจําภาคการศกึษาท่ี 1/2555 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 714 คน จาก 25 หลักสูตรวิชา ซึ่งไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ จํานวน 398 แห่งทั่วประเทศ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 
480,445.25 บาท (สี่แสนแปดหม่ืนสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทย่ีสิบห้าสตางค์) โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 672.89 
บาท/คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแยกตามสาขาวิชา สูงสุด 2,382.50 บาท/คน และตํ่าสุด 90.42 บาท/คน  
ทั้งน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางโดยรถยนต์ มทส. เช่น ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าที่พัก และค่าเบ้ียเลี้ยง
ของพนักงานขับรถ (ดังตารางที่ 1 และ 2 ในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

1.2 การใช้พาหนะในการเดินทางนิเทศงานนักศกึษาสหกิจศึกษา มีจาํนวนทั้งสิน้ 245 ครั้ง แบ่งเป็น (ดังตารางที่ 
3 ในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

- รถยนต์ มทส.  77  คร้ัง  
- รถยนต์ส่วนตัว  148 ครั้ง  
- รถเช่า  17  ครั้ง 
- รถยนต์โดยสาร 1 ครั้ง 
- เครื่องบิน 2 ครั้ง  

2. สรุปผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2555 
2.1 นักศึกษา 714 ราย ได้รับผลการประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นที่น่าพอใจ (S) ทัง้หมด 710 ราย 

ได้รับผลการประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจ (U) 2 ราย และนักศึกษาขอยุติการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากมีปัญหาด้านสุขภาพ 2 ราย  

2.2 นักศึกษาได้รับผลการประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมโดยพนักงานที่ปรึกษาดังน้ี (ดังตารางที่ 
4 ในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

- ระดับดีเย่ียม  จํานวน   160 คน (22.54 %) 
- ระดับดีมาก  จํานวน   420 คน (59.15 %) 
- ระดับดี  จํานวน   115 คน (16.20 %) 
- ระดับพอใช ้  จํานวน       3 คน (0.42 %)  
- ไม่ตอบ  จํานวน     12 คน (1.69 %) 

  โดยผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับพอใช้พนักงานที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาในเรื่อง
ทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เพ่ิมความเอาใจใส่ในงาน ความละเอียด
รอบคอบ และความรู้พ้ืนฐานในสายงานที่ตนเองสนใจ  

2.3 นักศึกษาได้รับผลการประเมินการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าทํางานในสถานประกอบการ ในกรณีที่
พนักงานที่ปรึกษามีโอกาสคัดเลือกดังน้ี (ดังตารางที่ 5 ในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

- รับ จํานวน  555 คน (78.17 %) 
- ไม่แน่ใจ จํานวน  123 คน (17.32 %) 
- ไม่รับ จํานวน     9 คน (1.27 %) 
- ไม่ตอบ จํานวน   23 คน (3.24 %)  
สําหรับนักศึกษาที่สถานประกอบการตอบว่าไม่รับเข้าเป็นพนักงานน้ัน สถานประกอบการมี

ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษาดังน้ี 
- ขาดความรับผิดชอบ ความใส่ใจในการทํางานและความพยายาม 
- ขาดระเบียบวินัยในการทํางาน ไม่ตรงต่อเวลา 
- ความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการไม่ดีพอ ทําให้ต้องปรับตัวมากเป็นพิเศษ 
- ขาดความม่ันใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
- ทํางานในสภาวะกดดันไม่ได้ 
- ควรมีมนุษยสมัพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานมากกว่าน้ี 
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- ไม่มีตําแหน่งงานท่ีเหมาะสม 
- นักศึกษามีความชํานาญไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน 

2.4 นักศึกษาได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยพนักงานท่ีปรึกษาในหัวข้อต่างๆ แยกตามสํานักวิชา 
(ดังตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบวาระการประชุม) โดยส่วนใหญ่พนักงานที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษา  
สหกิจศึกษามีจุดเด่นดังน้ี 

- คุณธรรม จริยธรรม (4.66) 
- มนุษยสัมพันธ์ (4.59) 
- ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (4.50) 

 แต่มีข้อควรปรับปรุงดังน้ี  
- การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (3.60) 
- วิจารณญาณและการตัดสินใจ (3.89) 
- ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (4.01) 

2.5 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของศูนย์ ดังน้ี 
- ความพึงพอใจของคณาจารย์และสถานประกอบการต่อนักศึกษา โดยคณาจารย์และ         

สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาในระดับ 4.36 และ 4.25 ตามลําดับ            
(ดังกราฟรูปภาพที่ 1 ในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

- ความพึงพอใจของคณาจารย์และนักศึกษา ต่อสถานประกอบการ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการในระดับ 4.32 และ 4.05 ตามลําดับ      
(ดังกราฟรูปภาพที่ 2 ในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

- ความพึงพอใจของคณาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา  ต่อการให้บริการของศูนย์ 
สหกิจศึกษาฯ คณาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของศูนย์ในระดับ 4.59, 4.31 และ 4.26 ตามลําดับ (ดังกราฟรูปภาพที่ 3       
ในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

- ความพึงพอใจของสถานประกอบการและนักศึ กษาต่ อคณาจาร ย์ นิ เทศ  โดย              
สถานประกอบการและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อคณาจารย์นิเทศในระดับ 4.07       
และ 4.01 ตามลําดับ (ดังกราฟรูปภาพที่ 4 ในเอกสารประกอบวาระการประชุม) 

ข้อสังเกตที่ประชุม   
 - เสนอให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ รายงานข้อมูลความคิดเห็นจากพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้ผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียมด้วย 
  - ควรจะนําเสนอค่าใช้จ่ายจริง โดยรวมค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางด้วยรถ มทส. ด้วย 
  - ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการควรระบุจํานวนนักศึกษาด้วย 
  - ค่าคะแนนเฉล่ียต่าง ๆ ควรจะบอกคะแนนเต็มกํากับไว้ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ และรับข้อสังเกตที่ประชุมไปดําเนินการ 

วาระที่ 3.2   ความคืบหน้าการนิเทศงาน ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 และความคืบหน้าการจัดหางาน 
                สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 3/2555 

 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ตามท่ีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ประสานงานกับ
สาขาวิชาในการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 และเตรียมจัดหางานสําหรับ
นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 3/2555 เพ่ือให้คณะกรรมการประจําศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับ
ทราบผลการดําเนินการและความคืบหน้าในการดําเนินการดังกล่าว จึงขอเรียนสรุปโดยสังเขปดังน้ี 
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รายงานความคืบหน้าการนิเทศงาน ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 (ระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่
วันที่ 10 กันยายน – 28 ธันวาคม 2555) มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น 563 คน จาก 25 หลักสูตรวิชา ใน        
สถานประกอบการ 341 แห่ง คณาจารย์ได้นิเทศงานแล้ว 136 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16 ข้อมูล ณ วันที่ 26 
ตุลาคม 2555 (สัปดาห์ที่ 7 ของการปฏิบัติงาน) 

  รายงานความคืบหน้าในการจัดหางานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 3/2555 (ระยะเวลา       
การปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 7 มกราคม - 26 เมษายน 2556) มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์จะไปปฏิบัติงาน จํานวน 
350 คน จาก 25 หลักสูตรวิชา ขณะน้ีอยู่ในช่วงของการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และการสมัครงาน      
สหกิจศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบในวาระการประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบกําหนดภาคสหกิจศึกษาและร่างปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาประจําปี 
  การศึกษา 2556  

 ฝ่ายเลขานุการรายงานท่ีประชุมว่าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ดําเนินการจัดทําร่างกําหนดภาค          
สหกิจศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 โดยให้มีความสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีเพ่ือใช้ในการประสานงานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการใน
การวางแผนการจัดหางานให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 ดังน้ี  

1. กําหนดภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม – 23 สิงหาคม 2556 
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 9 กันยายน – 27 ธันวาคม 2556 
ภาคการศึกษาที่ 3/2556 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 6 มกราคม – 25 เมษายน 2557 

2. ตารางบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2555  และปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาภาค
การศึกษาที่ 1/2556 

ข้อสังเกตที่ประชุม 

  - เสนอให้ปรับภาคสหกิจศึกษาให้นักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและทํากิจกรรมหลังกลับในช่วง
เปิดภาคเรียน เพ่ือให้นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
  - ปีการศึกษา 2557 มทส. จะเร่ิมเปิดภาคการศึกษาในช่วงเวลาใหม่ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะต้อง
วางแผนปรับช่วงเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และดําเนินการตามมติที่ประชุม 

วาระที่ 4.2  ขอความเหน็ชอบการทําบนัทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่า มทส. และ University of Malaya 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณโครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติใน AEC ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียนและประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นที่รู้จักในสถานประกอบการใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี รองผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ร่วมกับอาจารย์ ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์    
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ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 
15 - 20 กรกฎาคม  2555 ที่ผ่านมาน้ัน จากการเจรจาเพ่ือขยายความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา University of 
Malaya มีความสนใจในการทําข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี
รายละเอียดบันทึกข้อตกลงในประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี  

 1. Reciprocal cooperative and work-integrated education student placement; 
 2. joint research and meetings activities for faculty members and students; 
 3. exchange of publications, reports and other academic materials and information; 
 4. sharing of other activities and programmes in areas of mutual interest, where such 
sharing shall result in benefit to both Parties; 
 5. Special short term programme and visit; and 
 6. Planning and implementation of cooperative and work-integrated education. 

 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบในการทําข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ University of Malaya และจักได้ดําเนินการตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะที่ประชุม 

 - ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการทบทวนข้อความข้อตกลงด้าน Financial ให้ชัดเจนขึ้น  

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และทบทวนตามข้อเสนอแนะที่ประชุม 

วาระที่ 4.3  พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

   ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ    
ได้จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 28 ธันวาคม 2555 จํานวน 13 คน โดยไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศมาเลเซีย จํานวน 
5 คน และประเทศจีน จํานวน 8 คนน้ัน  

ด้วยนักศึกษาดังกล่าวมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษาโดยมี
เหตุผลดังน้ี 

1. นักศึกษา จํานวน  1 คน มีกําหนดไปปฏิบัติงาน ณ Kemaman Bitumen Company ประเทศ
มาเลเซียในวันที่ 10 กันยายน 2555 แต่เน่ืองจากการดําเนินการขอเอกสารผ่านเข้าเมือง (วีซ่า) 
ล่าช้า ส่งผลให้ไปปฏิบัติงานได้ในวันที่ 12 กันยายน 2555 (ขาด 2 วัน) 

2. สถานประกอบการที่รับนักศึกษาจํานวน 11 คน ไปปฏิบัติงาน ได้กําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน
เป็นระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 28 ธันวาคม 2555 (ขาด 3 วัน) 

3. จากเดิม Singapore Rowing Association ประเทศสิงคโปร์ ตอบรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานแต่
ได้ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเข้าเมืองล่าช้า ทําให้ต้องเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานเป็น 
Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย แทน จํานวน 1 คน โดยเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2555 ทั้งน้ีในช่วงที่รอการเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานนั้น ศูนย์    
สหกิจศึกษาฯ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้กําหนดให้นักศึกษาไป
ปฏิบัติงาน ณ ห้องฟิตเนส สถานกีฬาและสุขภาพ และชมรมเรือพาย ต้ังแต่วันที่ 10 - 30 
กันยายน 2555 เพ่ือชดเชยเวลาการปฏิบัติงานให้ครบตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา 

 ทั้งน้ีศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้แจ้งนักศึกษาในข้อ 1 และ 2 ให้ปฏิบัติงานชดเชยในช่วงเวลาที่ขาดหายไป 
 ในการน้ีศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามรายช่ือในเอกสารดังแนบ 
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มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ  

วาระที่ 4.4  (วาระลับ) 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ 

วาระที่ 4.5  (วาระลับ) 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ โดยให้สัตยาบัน 

วาระที่ 4.6  (วาระลับ) 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ 5.1  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า อ้างถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   กําหนดให้คณะกรรมการประจําศูนย์          
สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาหรือผู้แทน คณบดีทุกสํานักวิชาหรือผู้แทน  ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษาหรือผู้แทน  
ผู้อํานวยการเทคโนธานีหรือผู้แทน และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกท่ีร่วมมือในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
จํานวนสามถึงห้าคน  เป็นกรรมการ  ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อํานวยการเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ บัดน้ีศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือใน
การดําเนินงานสหกิจศึกษา เพ่ือเรียนเชิญส่งผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประจําศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ
เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เรียบร้อยแล้ว
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1039/2555  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่ 5.2  แต่งต้ังรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่ ดร.อลงกต  ยะไวทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และหัวหน้าฝ่าย
พัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 น้ัน    

  เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างคนเดิมกับคนใหม่ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้ประสานกับ
ส่วนการเจ้าหน้าที่เพ่ือสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 
โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาคัดเลือกนางศิริรัชนี  ฉายแสง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป สังกัดสํานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ มาปฏิบัติหน้าที่แทน ดร.อลงกต ยะไวทย์ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 และได้ดําเนินการแต่งต้ัง 
นางศิริรัชนี  ฉายแสง ดํารงตําแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 799/2555  ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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วาระที่ 5.3  รายงานผลการการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติใน AC 
ประจําปีงบประมาณ 2555 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยประจําปี 
พ.ศ. 2555 ให้ดําเนินงานโครงการ “การพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษานานาชาติใน AC” ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ขอรายงานที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 

 1. การประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและขยายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

1.1 เดินทางไปประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2555 รวม 7 แห่ง ได้แก่ 
1) University Putra Malaysia 
2) Universiti Tenaga Nasional 
3) Universiti Utara Malaysia 
4) University of Malaya 
5) Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd. 
6) UNI10 Energy Sdn Bhd , UNITEN 
7) Speed Drive and Automation 
คณะผู้เดินทางประกอบด้วย 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษา 
2) อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

1.2 เดินทางไปประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในประเทศ
ลาว ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2555 รวม 5 แห่ง ได้แก่ 
1) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
2) บริษัท ลาวอาร์ตมีเดีย 
3) KOLAO Developing Company LTD. 
4) บริษัท เบียร์ลาว 
5) บริษัท แอร์ลาว 
คณะผู้เดินทางประกอบด้วย 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจําสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์   ยงสวัสดิกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
4) นางศิริรัชนี ฉายแสง รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 
5) นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 

1.3 เดินทางไปประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในประเทศ
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2555 รวม 2 แห่ง ได้แก่ 
1) ศึกษาดูงานและเย่ียมชมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเวียดนาม 
2) เข้าพบเพ่ือหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทุนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

และการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ณ Ho Chi Minh City 
คณะผู้เดินทางประกอบด้วย 
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1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษา 
2) อาจารย์ ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจํา

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) อาจารย์ ดร. อัฆพรรค์ วรรณโกมล รองผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
5) นางศิริรัชนี  ฉายแสง รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

 2. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษานานาชาติ อาทิเช่น จัดทําแผ่นพับและคู่มือสหกิจศึกษา
ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่แก่สถานประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รวมท้ัง
การพัฒนา Website สหกิจศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
  3. สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน อยู่ระหว่างการพัฒนาบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MoU) ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่ 
University of Malaya , Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย  และ Ho Chi Minh City University 
of Technology ประเทศเวียดนาม 
  4. การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) รวมท้ังสิ้น 
15 คน ได้แก่ 
  - ประเทศมาเลเซีย 10 คน (วิศวกรรมเคมี 2 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 8 คน) 
  - ประเทศลาว 5 คน (เทคโนโลยีธรณี 5 คน) 

 นอกจากน้ีการเดินทางไปประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการใน
แต่ละประเทศ ยังได้มีการหารือเก่ียวกับความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสหกิจศึกษา เช่น การบริการ
วิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่ 5.4  การทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทส. และ HCMC University of Technology 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามท่ีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ ได้
เดินทางไปประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นที่รู้จักในสถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม โดยได้ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารของ Ho Chi Minh City University 
of Technology เพ่ือขยายความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมถึงงาน          
สหกิจศึกษานั้น 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้นําเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทส. และ HCMC 
University of Technology  ประเทศเวียดนาม ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 10/2555 วันที่ 
25 ตุลาคม 2555 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่ 5.5  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ Mie University ประเทศญี่ปุ่น โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Mie 
University จํานวน 1 คน คือ Mr.Koki Hosaka มาปฏิบัติงาน ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด ระหว่าง



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คร้ังที่ 3/2555 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555  หน้า 10 จาก 10 

วันที่ 10 กันยายน – 8 ตุลาคม 2555 ทั้งน้ีสถานประกอบการได้ให้การสนับสนุนในส่วนของค่าที่พักและอาหาร
กลางวันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่ 5.6  โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  
 บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามท่ีบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด และ WACE-ISO@SUT 
ได้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จาก University of Cincinnati, USA, 
University of Victoria, Canada และ Victoria University, Australia น้ัน 

 ด้วยในภาคการศึกษาที่ 2/2555 บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด และ WACE-
ISO@SUT ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับ Mr. Alexander Gunson นักศึกษาจาก University 
of Victoria  ประเทศแคนาดา และ Mr. Ryan Barton  นักศึกษาจาก University of Cincinnati ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 22 
ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานงานกับรองศาสตราจารย์          
เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชํานิประศาสน์ อาจารย์ประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการในระหว่างการปฏิบัติงาน และดําเนินการนิเทศงานตามข้ันตอนของสหกิจศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่ 5.7  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามท่ีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ในการดําเนินงาน  สหกิจศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,776,900 บาท (สามล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้สรุปค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวม
ทั้งสิ้น 3,385,731.69 บาท (สามล้านสามแสนแปดหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) คิดเป็น 
ร้อยละ 89.64 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมครั้ง ๆ ต่อไป 

 กําหนดการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางสาวทิตยาพร ศรีสมพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 
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 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2556 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 10.15 - 11.20 น. 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบรหิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพฯ   
 

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. อธิการบดี (ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า)         ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์)      รองประธาน 
3. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ แทน)     กรรมการ 
4. คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์)   กรรมการ 
5. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ แทน)   กรรมการ 
6. คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ (ผศ.ดร.สิราภรณ์  โพธิวิชยานนท์ แทน)   กรรมการ 
7. คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (อ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย แทน)      กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการเทคโนธานี (ผศ.ดร.ชาญชัย  ทองโสภา)      กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา (รองผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา แทน)   กรรมการ 
10. นายพรเทพ ศุภธราธาร          กรรมการ 
11. นายกิติ มาดิลกโกวิท          กรรมการ 
12. ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล         กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)    กรรมการและเลขานุการ 
14. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา          กรรมการ 
2. ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฎ          กรรมการ 
3. คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์          กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
2. นางศิริรัชนี ฉายแสง   รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
3. นายอุดมศักดิ์ บัวส าราญ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
4. นางสาวพยอม เจียนมะเริง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

เริ่มประชุมเวลา  10.15 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2555  
 (เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555) 

 เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555  ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่าง
รายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้ อย
แล้ว ดังนี้ 

1. กรรมการแจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขจ านวน 9  ท่าน  
2. กรรมการแจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไข  จ านวน 1 ท่าน ดังนี้  

 หน้าที่ 2  วาระที่ 1.1 ข้อที่ 1 แก้ไขค าว่า “...ได้ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง...” เป็น 
 “...ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง...” 
  ห น ้า ที ่ 9  ว า ร ะ ที ่ 5 . 4  แ ก ้ไ ข ร ะ ย ะ ห ่า ง “. . .Ho Chi Minh City University of     
Technology...” เป็น “…Ho Chi Minh City University of Technology...” 
  หน้าที ่ 10 วาระที่ 5.6 แก้ไขระยะห่าง “...University     of    Cincinnati,     USA, ...” 
เป็น “...University of Cincinnati, USA,...” 
 3. กรรมการ 3 ท่าน ไม่ได้แจ้งรับรองหรือแก้ไขรายงานการประชุมใด ๆ ถือว่ารับรองรายงาน  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1  ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานงานกับสาขาวิชาในการจัดส่ง
นักศึกษา จ านวน 562 คน ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 10 กันยายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอสรุปผลการไปปฏิบัติงานฯ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2555 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 562 คน จาก 23 หลักสูตรวิชา ซึ่งไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ จ านวน 346 แห่งทั่วประเทศ และสถานประกอบการ
ต่างประเทศ จ านวน 4 แห่ง มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 597,161 บาท (ห้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อย
หกสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,062.56 บาท/คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแยกตามสาขาวิชา 
สูงสุด 6,710.75 บาท/คน และต่ าสุด 218.71 บาท/คน   

1.2 การใช้พาหนะในการเดินทางนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 204 ครั้ง แบ่งเป็น  
- รถยนต์ มทส.    63  ครั้ง  
- รถยนต์ส่วนตัว  127 ครั้ง  
- รถเช่า   12  ครั้ง 
- เครื่องบิน   2 ครั้ง  

2. สรุปผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2555 
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2.1 นักศึกษา 562 ราย ได้รับผลการประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นที่น่าพอใจ (S) ทั้งหมด 558 ราย 
ได้รับผลการประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจ (U) 4 ราย (สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ 2 ราย สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 ราย และสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 ราย) 

2.2 นักศึกษาได้รับผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมโดยพนักงานที่ปรึกษาดังนี้  
- ระดับดีเยี่ยม  จ านวน    129  คน (22.95 %) 
- ระดับดีมาก  จ านวน    305  คน (54.30 %) 
- ระดับดี  จ านวน     87  คน (15.50 %) 
- ระดับพอใช้  จ านวน      8  คน (1.42 %)  
- ไม่เป็นที่พอใจ  จ านวน     1  คน (0.17 %) 
- ไม่ตอบ  จ านวน     32  คน (5.70 %) 

โดยผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับพอใช้ พนักงานที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาในเรื่อง
ทักษะด้านภาษา  ความม่ันใจในตนอง  ความละเอียดรอบคอบ  การปรับตัวในการท างาน  และได้รับการประเมิน
ในระดับไม่เป็นที่พอใจ พนักงานที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาในเรื่องไม่เคารพกฎระเบียบ  ไม่มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ความกล้าแสดงออก  การประยุกต์หลักวิชาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.3 นักศึกษาได้รับผลการประเมินการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าท างานในสถานประกอบการ ในกรณีที่
พนักงานที่ปรึกษามีโอกาสคัดเลือกดังนี้  

- รับ จ านวน  403 คน (71.71 %) 
- ไม่แน่ใจ จ านวน  110 คน (19.60 %) 
- ไม่รับ จ านวน   12 คน (2.14 %) 
- ไม่ตอบ จ านวน   37 คน (6.60 %)  

ส าหรับนักศึกษาที่สถานประกอบการตอบว่าไม่รับเข้าเป็นพนักงานนั้น สถานประกอบการมี
ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษาในเรื่อง ขาดทักษะภาษาอังกฤษ   ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย   
ขาดระเบียบวินัยในการท างาน ไม่ตรงต่อเวลา ขาดความม่ันใจในตนเอง ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การท างาน ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา  และติดโลก Social มากเกินไป  เป็นต้น 

2.4 นักศึกษาได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยพนักงานที่ปรึกษาในหัวข้อต่างๆ โดยส่วนใหญ่พนักงาน
ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษาสหกิจศึกษามีจุดเด่นในเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม (4.66)  มนุษยสัมพันธ์ (4.60)  
และบุคลิกภาพและการวางตัว (4.51) จากคะแนนเต็ม 5  
แต่มขี้อควรปรับปรุง ได้แก่  การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (3.56)  วิจารณญาณและ
การตัดสินใจ (3.88)  และการจัดการและการวางแผน (3.96) จากคะแนนเต็ม 5 

2.5 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ ดังนี้ 
- ความพึงพอใจของคณาจารย์และสถานประกอบการต่อนั กศึกษา โดยคณาจารย์และ            

สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาในระดับ 4.43 และ 4.25 ตามล าดับ  จากคะแนน
เต็ม 5 

- ความพึงพอใจของคณาจารย์ และนักศึกษา ต่อสถานประกอบการ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการในระดับ 4.45 และ 4.17 ตามล าดับ จาก
คะแนนเต็ม 5 
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- ความพึงพอใจของคณาจารย์ สถานประกอบการ  และนักศึกษา  ต่อการให้บริการของศูนย์ 
สหกิจศึกษาฯ โดยคณาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของศูนย์ในระดับ 4.63, 4.16 และ 4.00 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 

- ความ พึ งพอใจของสถาน ป ระกอบ การและนั ก ศึ กษ าต่ อคณ าจารย์ นิ เท ศ  โดย                
สถานประกอบการและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อคณาจารย์นิเทศในระดับ 4.18 และ 4.03 
ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 

ข้อสังเกตที่ประชุม   

กรณีที่นักศึกษามีปัญหา 
- ให้มีระบบการติดตามนักศึกษาด้วยการสื่อสารสองทาง (Two way Communication) 

ระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาฯ  กับสถานประกอบการ 
- ให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ส่งข้อมูลนักศึกษาไปที่สาขาวิชาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
- ควรมีระบบการจัดท าบันทึกนักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาษา เพื่อจะได้หาแนวทางส่งเสริม

ต่อไป 
- ควรมีการ Orientation ก่อนออกสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ หรือเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจูงใจให้กับนักศึกษาตั้งใจ
ท างาน 

- ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ควรมีระเบียบรองรับ  
การเดินทางไปนิเทศของคณาจารย์ 

- ควรมีการทบทวนรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศ   
- จัดท าประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเดินทางนิเทศงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ และรับข้อสังเกตที่ประชุมไปปฏิบัติ 

วาระท่ี 3.2 ความคืบหน้าการนิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 3/2555 และความคืบหน้าการจัดหางาน 
        สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ประสานงานกับสาขาวิชาใน
การจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2555 และเตรียมจัดหางานส าหรับนักศึกษาที่
จะไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2556 เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับทราบผลการ
ด าเนินการและความคืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าว จึงขอเรียนสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

รายงานความคืบหน้าการนิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 3/2555 (ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 7 มกราคม – 26 เมษายน 2556) มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น 352 คน จาก 23 หลักสูตรวิชา ใน     
สถานประกอบการ 207 แห่ง คณาจารย์ได้นิเทศงานแล้ว 300 คน คิดเป็นร้อยละ 86.45 ข้อมูล ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2556 (สัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงาน) 

รายงานความคืบหน้าในการจัดหางานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่  1/2556 (ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม – 23 สิงหาคม 2556) มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์จะไปปฏิบัติงาน จ านวน 
717 คน จาก 25 หลักสูตรวิชา  ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  และการสมัครงาน   
สหกิจศึกษา ซ่ึงมีสถานประกอบการเสนอต าแหน่งงานจ านวน 1,658 ต าแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2556) 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ า 

 ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า อ้างถึงหนังสือที่ศธ 5638/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 ศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพได้แจ้งเวียนหนังสือเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ กรณี
นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ในระดับไม่ผ่าน (U)  เนื่องจากขาดงานเป็นระยะเวลานาน ไม่
ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานประกอบการ และจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 15 
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ า “นักศึกษาที่ได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชา
สหกิจศึกษา หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ าอีก จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” โดยมีกรรมการตอบกลับ 
16 ท่าน และ ไม่ตอบกลับ 1 ท่าน รายละเอียดดังนี้ 

1) ให้ความเห็นชอบ   จ านวน    11 ท่าน 
2) ให้ความเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะ    จ านวน     2 ท่าน 

  โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
- หากนักศึกษาจะไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 3/2555 ซึ่งเลยก าหนดปฏิทินภาคสหกิจศึกษา 

3/2555 แล้วนั้น จะท าให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้ครบตามเวลาหรือไม่ 
- หากนักศึกษาไปปฏิบัติงานให้นักศึกษาปรับปรุงตัวให้ดี และควรให้รายงานการปฏิบัติงานต่อ

คณาจารย์นิเทศ โดยมีความเห็นของพนักงานที่ปรึกษาทุกสัปดาห์  
- ขอให้ตักเตือนนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฏระเบียบของ      

สถานประกอบการ 
3) ไม่เห็นชอบ  จ านวน  3  ท่าน 

โดยมีขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
- ด้วยเหตุของการไม่ผ่านในเทอมที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ท าให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียในเรื่องวินัย 

เห็นสมควรเปิดรายวิชาทดแทนให้ลงแทนเพื่อส าเร็จการศึกษา 

 ทั้งนี้ส านักวิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ซ้ าในภาคการศึกษาที่ 3/2555 โดยขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
1/2556 แทน ตามหนังสือที่ศธ 5614/94 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 ตามเอกสารแนบ  

ข้อสังเกตที่ประชุม  

กรณีที่นักศึกษาได้รับคะแนน U 

- ควรมีบทลงโทษในระดับหนึ่ง แล้วจึงให้นักศึกษาออกสหกิจศึกษาอีกครั้ง  เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ระเบียบวินัย  อดทนสู้งานมากขึ้น 

- กรณีที่นักศึกษาได้ U มาแล้วและประสงค์จะออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  ขอให้
พิจารณาเป็นรายกรณไีป  

- ควรมีการบันทึกข้อมูลนักศึกษาท่ีได้ U ว่าได้เพราะอะไร เพ่ือดูพฤติกรรมก่อนออกอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป   
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วาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบโครงการการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ประจ าภาคการศึกษาที่  1 และ 2 ปีการศึกษา 2556  และแต ่งตั ้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับจัดสรรงบประมาณใน
โครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2556 ในวงเงิน
งบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  เพ่ือประชาสัมพันธ์และขยายความร่วมมือพร้อมทั้งส่งเสริมการ
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยได้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ พบว่าข้อจ ากัดที่ส าคัญของ
นักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคือทักษะภาษาอังกฤษและค่าใช้จ่าย และนักศึกษาส่วนมากมีความ
ต้องการให้มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุน  และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ต่างประเทศมีโอกาสในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากขึ้น ดังนั้นศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้จัดท าโครงการ
“คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1 และ 2 ปีการศึกษา 2556” โดยในการด าเนินการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาที่จะ
ออกสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ ่มประชาคมอาเซียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2  ปีการศึกษา 2556 
เท่านั้น โดยภาคการศึกษาที่ 1    ปีการศึกษา 2556 จะเริ่มปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2556 และใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เริ่มปฏิบัติงานในเดือนกันยายน –ธันวาคม  2556 ส าหรับนักศึกษาที่จะออก    
สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จะให้ทุนเฉพาะนักศึกษาที่ได้ท าการสมัครงานศึกษา
นานาชาติกับศูนย์สหกิจศึกษาฯ ไว้แล้ว นอกจากนี้แล้วนักศึกษาจะต้องมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 650   
และ GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.75 ณ วันที่สมัครรับทุน  โดยถ้าโครงการนี้ ได้รับการอนุมัติศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะ
ด าเนินการประชาสมพันธ์ เพ่ือให้นักศึกษามาสมัครสอบแข่งขัน และก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษด้วย 
โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา ดังนั้นจึงได้มีการก าหนดคะแนนสอบข้อเขียน
ภาษาอังกฤษ ในน้ าหนักทั้งหมด 50 % และน้ าหนักสอบสัมภาษณ์  50 %  และมีเงื่อนไขการรับทุนที่ส าคัญคือจะ
ได้รับทุนก็ต่อเมื่อได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตาม
โครงการที่แนบในวาระการประชุม ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบที่ประชุมใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ขอความเห็นชอบโครงการ “คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556” ในวงเงิน 200,000 บาท จาก
งบประมาณในโครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ประจ าปี พ.ศ.
2556 ทีไ่ด้รับการจัดสรรจากส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
 2. ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุน          
สหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน  
คณบดีส านักวิชาที่ เกี่ยวข้องหรือผู้แทน และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อิศรา  ประมูลศุข เป็นกรรมการ              
รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จ านวน 2 คน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 

ข้อเสนอแนะที่ประชุม   
ประเด็นที ่1  ควรตีกรอบเรื่องเงินทุนให้ชัดเจน  โดยต้องหาข้อมูลและประมาณตัวเลขคร่าวๆ ค่า

ครองชีพ ค่าที่พัก ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยผู้แทนจากบริษัท SCG ยินดีสนับสนุนข้อมูลค่าครองชีพพ้ืนฐานใน
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การด าเนินงานสหกิจศึกษาในอาเซียน   การจัดท าฐานข้อมูลด้านที่พักส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา  เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการเลือกท่ีพัก  เป็นต้น 

ประเด็นที่ 2  ควรให้ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นประธานในการคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้ที่มีข้อมูล
ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และรับข้อเสนอแนะทีป่ระชุมไปด าเนินการ 

วาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบการจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2557 เพิ่มเติม 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า อ้างถึงหนังสือที่ศธ 5638/ว 200   ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้แจ้งเวียนขอความเห็นชอบการจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนั้น  

ด้วยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2556 ส าหรับปรับปรุง
อาคารบริการเรียนรวม เป็นส านักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ จ านวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่ง
จากงบประมาณดังกล่าวมีรายการค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอส าหรับการจัดหาระบบปรับอากาศ และปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และในรายการงบประมาณที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เสนอขอผ่านความเห็นชอบกรรมการแล้ว
นั้น ไม่ครอบคลุมรายการดังกล่าว  ในการนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบการจัดท ารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุงส านักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ระบบ
ปรับอากาศ) จ านวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)  

2. งบประมาณโครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารบริการเรียนรวม ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม   เห็นชอบและด าเนินการตามข้ันตอนการเสนอของบประมาณต่อไป  

วาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า  ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีก าหนดจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง/ปี เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์รวมทั้งเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น 

 ด้วยองค์ประกอบคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอก ที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษา และเพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดท าก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ประจ าปี พ.ศ.2556  เพื่อขอความเห็นชอบที่ประชุม ดังนี้ 
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ปฏิทินการประชุมกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปี พ.ศ. 2556 

ครั้งที ่ เดือน วันประชุม/เวลา หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1/2556 มีนาคม จันทร์ 25 มีนาคม 2556 

10.00 น. 
 

ครั้งที่ 2/2556 มิถุนายน   จันทร์ 24 มิถุนายน 2556 
10.00 น. 

 

ครั้งที่ 3/2556 ตุลาคม จันทร์ 28 ตุลาคม 2556 
10.00 น. 

 

ครั้งที่ 4/2556 ธันวาคม จันทร์ 16 ธันวาคม 2556 วาระพิเศษ (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 5.1  ผ ล ก า ร พ ิจ า ร ณ า ให ้ค ว า ม ห ็น ช อ บ ก า ร จ ัด ท า ร า ย ล ะ เอ ีย ด ค า ข อ งบ ป ร ะ ม า ณ                 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีศูนย์สหกิจศึกษาแลพัฒนาชีพ ได้แจ้งเวียนไปยังคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เรื่องขอความเห็นชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555  โดยได้รับการความเห็นชอบโดยไม่มีข้อเสนอแนะ จ านวน 10 
ท่าน และเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะ จ านวน 2 ท่าน ดังนี้  

1. งบประมาณงานสหกิจศึกษา (งานประจ า)  
ข้อเสนอแนะ ในส่วนของแผนปฏิบัติการฯ ข้อ 8 รายละเอียดแผนฯ ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับการเป็น
ผู้น าด้านสหกิจศึกษาระดับชาตินั้น ในปี 2555 มีผลการด าเนินงานตามแผนที่ให้ตัวเลขหรือไม่ 
หากมีให้ใส่ด้วยเพ่ือให้มีผลตามแผนในปี 2555 แต่หากไม่มีผล ต้องมีการปรับแผนในปี 2556 - 
2559 ใหม่ เพื่อให้ปฏิบัติได้จริง 

2. โครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน  
     (เอกสารประกอบวาระ 5.1-2) 

ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
- ในส่วนรายละเอียดค าขอฯ (เอกสารประกอวาระ 5.1-3) ล าดับที่ 1 ทุนสนับสนุนนักศึกษาใน

ส่วนนี้ควรจะมีแผน/กิจกรรม ระบุในแผนปฏิบัติด้วยว่าจะให้นักศึกษากี่ทุน เพ่ือจะได้พิจารณา
จ านวนสนับสนุนได้ 

- ควรประสานกับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
ซึ่งก าลังเริ่มด าเนินการ 

3. โครงการสนับสนุนทุนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (เอกสารประกอบวาระ 5.1-4) 
ข้อเสนอแนะ ควรพิจารณาว่าจะสามารถขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้หรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 5.2  รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสหกิจศึกษานานาชาติ 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์   
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการสหกิจศึกษานานาชาติในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ 
สหกิจศึกษาฯ  จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมดังนี้ 

1 . ก ารร่ วมป ระชุ มสั มมน า ACEN2012  National Conference ณ  Deakin University ประเท ศ
ออสเตรเลีย และการไปเยี่ยมชม University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เข้า
ร่วมการประชุมสัมมนา ACEN2012 National Conference หัวข้อ Collaborative Education: Investing in 
the Future ระหว่างวันพุธที่ 31 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ Deakin University รัฐวิกตอเรีย 
ประเทศออสเตรเลีย จัดโดย Australian Collaborative Education Network (ACEN) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพ
ส าหรับนักปฏิบัติการและนักวิจัยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อุตสาหกรรม ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL) ในประเทศออสเตรเลียร่วมกับ Deakin 
University โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี ได้น าเสนอบทความในรูปแบบ Oral Presentation 
เ รื่ อ ง  “Using Reflection as a Tool for Analysing Co-op Student Placement Experiences” ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ของการร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ คือการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการ          
สหกิจศึกษาและการเรียนการสอนในรูปแแบบ WIL รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารจัดการสหกิจศึกษากับผู้บริหารและคณาจารย์จากภูมิภาคต่างๆ  

นอกจากนั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี ยังได้เดินทาง
ไป เยี่ ยมชมและประชุมร่วมกับผู้บ ริห ารและตัวแทนของ University of Newcastle ณ  University of 
Newcastle รัฐ New South Wales ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีตามค าเชิญจาก University of Newcastle โดย University of Newcastle ให้การสนับสนุน
ค่าที่พัก และการเดินทางภายในรัฐ    เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้มีความ
แข็งแกร่งมากขึ้นอันจะน าไปสู่การพัฒนาสหกิจศึกษาและ WIL นานาชาติที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ในการไป
ครั้ งนี้ ได้ ป ระชุ ม ร่ วมกั บ  Prof. Stephen Crump, Pro Vice-Chancellor (External Relation), Dr. Kylie 
Twyford, Project Office of WIL (External Relation) และผู้แทนจาก International Office เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านสหกิจศึกษา Internship และด้านอ่ืนๆ 

2 . ก า ร ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า  WACE’s 9 th International Symposium on Cooperative&Work-
integrated Education ณ Georgia Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี เข้าร่วมประชุมสัมมนา WACE’s 9th International 
Symposium on Cooperative & Work-integrated Education (CWIE) ณ   Georgia Tech University เมื อ ง  
แอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่  14 - 16 พฤศจิกายน 2555 โดยในวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2555  ได้น าเสนอในรูปแบบ Oral Presentation ในหั วข้อ “International Cooperative 
Education as a Strategy in Enhancing Thai Students’ Employability” และในวันที่  15 พฤศจิกายน 
2555   ได้ ร่วมเสวนาหัวข้อ     “A Dialogue on the future of CWIE: Five Countries Perspectives” 
ร่วมกับผู้แทนจากประเทศออสเตรเลีย ประเทศอาฟริกาใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศสวีเดน  โดย
ประเด็นที่มีการอภิปรายได้แก่ ความท้าทายในการด าเนินงาน International CWIE และ บทบาทของหน่วยงาน
รัฐบาลในแต่ละประเทศในการส่งเสริม CWIE เป็นต้น   
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มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5.3  บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด ให้ทุนการศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2555 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ด้วยบริษัท เอชจีเอชที (ประเทศไทย) จ ากัด  ซึ่งรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี   ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 10 
กันยายน - 28 ธันวาคม 2555  ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การมอบ
ทุนการศึกษาตามนโยบายการให้ทุนของบริษัทจ านวนทุนละ 10,000 บาท  โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. จ านวน 
9 คน ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน   วิศวกรรมอุตสหการ 3 คน  และอาชีวอนามัยและ        
ความปลอดภัย 3 คน ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5.4  รายงานความคืบหน้าการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทส. กับ University of 
Malaya  และระหว่าง มทส. กับ Ho Chi Minh City University of Technology 

   ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ ได้
เดินทางไปประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นที่รู้จักในสถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษา ในประเทศกลุ่มอาเซียน เพ่ือขยายความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา โดยมี University of Malaya 
ประเทศมาเลเซีย และ Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม มีความสนใจในการท า
ข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและด้านอ่ืน ๆ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น 

  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจึงขอรายงานความคืบหน้าการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังนี้ 
- ระหว่าง มทส. และ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ด าเนินการลงนามเรียบร้อยแล้ว      

ทั้ งสองฝ่าย และศูนย์กิจการนานาชาติได้ด าเนินการจัดส่งต้นฉบับให้  University of Malaya 
เรียบร้อยแล้ว  

- ระหว่าง มทส. และ Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม ผ่านการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ระหว่างเสนอท่าน
อธิการบดีลงนามเพ่ือด าเนินการจัดส่งให้ Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศ
เวียดนาม เพ่ือลงนามต่อไป (ข้อมูล ณ  15 มี.ค.56) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5.5  ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบระยะเวลาการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 
 ที่ 3/2555 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า อ้างถึงหนังสือที่ ศธ5638/ ว.3  ลงวันที่ 8 มกราคม 2556  ศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ได้แจ้งเวียนหนังสือเพ่ือขอความเห็นชอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค
การศึกษาที่ 3/2555 กรณีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 7.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการตามเวลาการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง 
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาต้อง
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยและต้องรายงานตัวเข้ารับราชการทหาร ความละเอียดทราบแล้วนั้น โดย
กรรมการได้ให้ความเห็นชอบและมีข้อสังเกตว่า “ควรตรวจสอบระยะเวลาการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาให้ครบ 16 
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สัปดาห์ตามข้อบังคับฯ หรือมีรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชั่วโมงที่นักศึกษาท างาน/ปฏิบัติชดเชยส่วนที่ระยะเวลาขาด
หายไป” ทั้งนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือให้มีการด าเนินการก ากับการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5.6  รายงานผลการเข ้าร ่วมโครงการ The Overseas Human Resourses and Industry 
Development Association ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2555 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Human 
Resources Program - Getting to Know Japan หรือ โครงการสร้างโอกาสในการท างานกับญี่ปุ่นซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของ Japan Overseas Development Corporation หรือ JODC โดยปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น The 
Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) ซึ่ งมี วัตถุประสงค์ เพ่ื อ
ส่งเสริมความรู้    ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในบริษัทญี่ปุ่น และสร้างโอกาสและช่องทางในการติดต่อ
ระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ทาง HIDA ได้ประสานและส่งรายชื่อสถานประกอบการของญี่ปุ่น
เพ่ือรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย 
 การด าเนินโครงการนี้นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ส าหรับปี 2555  ได้มีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. อบรมหลักสูตร “วัฒนธรรมองค์การในบริษัทญี่ปุ่น” ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 - 8 
มกราคม 2556  จ านวน 32 คน 

2. พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน 
3. ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 6-15 มีนาคม 2555 มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 9 คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5.7  สรุปผลการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. ประจ าปีการศึกษา 2555  

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. ประจ าปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,455 คน (เฉพาะผู้ลงทะเบียน) มีสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเปิดบูธรับสมัครงาน จ านวน 91 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายใน 
มทส. ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการ
สมัครงานอีกด้วย ทั้งนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 91,281 
บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประเมินผลความพึง
พอใจการจัดกิจกรรม  โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.07   สถานประกอบการมีความพึงพอใจใน
ระดับ 4.21  จากคะแนนเต็ม 5  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5.8  รายงานผลการด าเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า  ตามท่ีเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับ
งบประมาณส าหรับด าเนินการโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2555-
2556 นั้น ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะประธานเครือข่ายฯ  ขอรายงาน
ผลการด าเนินกิจกรรม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 – มีนาคม  2556 ดังนี้ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556  หน้า 12 จาก 13 

1. ด าเนินการจัดท ารายงานการวิจัย เรื่อง“ความคาดหวังความสามารถหลักในการท างาน 
(Competency) ของนิสิต นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา : มุมมองของนิสิต นักศึกษา และ
ผู้ประกอบการ”  อยู่ระหว่างแก้ไขตามข้อเสนอแนะการตรวจประเมินของกรรมการ  

2. เข้าร่วมประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2555 ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีประเด็นหารือที่ส าคัญดังนี้ 
- แนวทางการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 
- การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 
- การส ารวจข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรสหกิจศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาที่

ด าเนินการในปีการศึกษา 2554-2555 
3. ร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556-

2558  โดยแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ซึ่ งแผนดังกล่าวมีทิศทาง 3 เป้าประสงค์ 
ประกอบด้วย 

- การพัฒนาบัณฑิตไทยให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและต้อง
แข่งขันในภาวะทีจ่ะเข้าสู่อาเซียนและประชาคมโลก 

- การท าให้เครือข่ายฯ เข้มแข็ง 
- การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

4. เข้าร่วมประชุมคณกรรมการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2556  ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2555  โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือหารือเรื่องก าหนดการและรูปแบบ
การจัดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะไม่ได้จัดที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี เนื่องจากส านักพระราชวังขอใช้พ้ืนที่ ในวันเวลาดังกล่าว ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้
ย้ายไปจัดที่ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนาแทน ส่วนหัวข้อการจัดงานที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง
หลักการไว้ว่า “สหกิจศึกษา : กลไกลพัฒนาอาเซียน Plus” เพ่ือใช้เป็นกรอบการท างาน 

5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2556 
จ านวน 2 ครั้ง 

6. ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2556 

7. ประสานและประชาสัมพันธ์สถาบันสมาชิกเครือข่ายเพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสกอ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ
ส าหรับด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 840,000 บาท และงบประมาณบริหารจัดการ
เครือข่าย   250,000 บาท 

8. ประสานและประชาสัมพันธ์สถาบันสมาชิกเครือข่ายเพ่ือเข้าร่วมประกวดการจัดกิจกรรม
โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 เพื่อสรรหาโครงงาน    
สหกิจศึกษาดีเด่นเข้าประกวดแข่งขันในระดับชาติในกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.
2556 (6 มิถุนายน 2556) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556  หน้า 13 จาก 13 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี 6.1  ก าหนดการจัดกิจจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2556 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตเสถึยร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ให้ข้อมูล
รายละเอียดก าหนดการจัดงานวันพฤหัสบสหกิจศึกษาไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 
2556 กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค-บางนา ภายใต้หัวข้อ “สหกิจศึกษา : กลไกการพัฒนา
อาเซียน Plus” กิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและอภิปราย นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น
ด้านสหกิจศึกษา และพิธีมอบรางวัลผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางสาวพยอม เจียนมะเริง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556  หน้า 1 จาก 14 

 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2556 

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.15 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบรหิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพฯ   
 

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. อธิการบดี (ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า)         ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์)      รองประธาน 
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์ แทน)   กรรมการ 
4. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา แทน)    กรรมการ 
5. คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา แทน)    กรรมการ 
6. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ แทน)    กรรมการ 
7. คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ (อ.ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา แทน)    กรรมการ 
8. คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (อ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย แทน)      กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการเทคโนธานี (นางนพคุณ กสานติกุล แทน)      กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา (รองผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา แทน)   กรรมการ 
11. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ          กรรมการ 
12. ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล         กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)    กรรมการและเลขานุการ 
14. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1.  คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์หรือผู้แทน    กรรมการ 
2.  นายพรเทพ ศุภธราธาร    กรรมการ 
3.  นายกิติ มาดิลกโกวิท    กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
2. นางศิริรัชนี ฉายแสง   รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
3. นายอุดมศักดิ์ บัวส าราญ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
4. นางสาวสุมิตรา  วิไชยค ามาตย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
5. นางสุภี เขื่อนโพธิ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

เริ่มประชุมเวลา  10.15 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ประธานที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556  หน้า 2 จาก 14 

1 . การ เข ้าร ่วม ป ระช ุมส ัมมนา 18 th WACE World Conference on Cooperative & Work 
Integrated Education ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2556 ณ เมือง Durban, South Africa มีผู้แทน
จากประเทศไทยได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย 
ได ้ร ับ ร า ง ว ัล  The Mr. Donald Maclaren, JR. Academic Award for Professional Achievement in 
Cooperative & Work-Integrated Educational 2 ) ดร.ส ัมพ ันธ์ ศ ิลปนาฎ กรรมการสภามหาวิทยาล ัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเลือกเป็น Co-Chair from the Industries (องค์กรผู้ใช้บัณฑิต) ซึ่ง Work Integrated 
Learning มีกรรมการอยู่ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายภาคอุตสาหกรรม   
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสหกิจศึกษาและดุษฎีมหาบัณฑิต    
สหกิจศึกษา โดยจะท าการเปิดสอนในเดือนกันยายน 2556  

3. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากประเทศแคนนาดา
และประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 4 คน โดยอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จ า น ว น  2  ค น ได ้แ ก ่ Mr. Alexander Gunson, Mechanical Engineering Student University of 
Victoria, Canada แ ล ะ Mr. Ryan Barton, Mechanical Engineering Student University of 
Cincinnati, U.S.A. อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 คน คือ Mr. David West, 
Mechanical Engineering Student University of Victoria, Canada แ ล ะ อ ยุ ่ใ น ค ว า ม ด ูแ ล ข อ ง
มหาว ิทยาล ัยสยาม 1 คน ค ือ  Mr. Bryan Sullivan, Electrical Engineering Student University of 
Cincinnati, U.S.A. ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความสนใจจะเดินทางไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ต่างประเทศยังขาดการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ศูนย์        
สหกิจศึกษาฯ จึงควรจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ 

4. ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมีด าริว่าในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ มีอายุครบ 25 ปี ในปี 2558 
อยากจะให ้ม ีการป ระสานงาน  Martha's Vineyard Workshop ซึ ่งอ าจารย ์ ด ร .ก ัณ ท ิมา  ศ ิร ิจ ีระช ัย            
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เคยไปเข้าร่วมอบรม เพื่อให้เข้ามาจัดที่ประเทศไทยโดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งอาจจะไปจัดที่ จ.ภูเก็ต เพ่ือเป็นการดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุม  

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

วาระท่ี 1.2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับรางวัลสถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
                ระดับชาติในวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 พ.ศ.2556 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา 9 ภูมิภาค  สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนเครือข่ายพหุพาคีที่เกี่ยวข้องได้จัดงานวัน    
สหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการประกวดผล
การด าเนินงานสหกิจศึกษาประเภทต่าง ๆ  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับรางวัลระดับชาติ จ านวน 2 รางวัล 
ประกอบด้วย 

1) รางวัลสถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ  
2) รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่นระดับชาติ โดยเสนอ คุณธีรศักดิ์     

สงวนมานะศักดิ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับรางวัลการด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จ านวน 4 ประเภท ได้แก ่

1) ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา 
เถื่อนนาดี 

2) ประเภทโครงงานประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 โครงงาน การก าจัดความสูญเสียในขั้นตอนการขัดผิวชิ้นงาน 
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 นักศึกษา นายณัฐวัฒน์ พิณรัตน์ 
 สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 สถานประกอบการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

3) ประเภทโครงงานประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
3.1) โครงงาน การจัดการข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

 นักศึกษา นางสาวจุฑารักษ์  จุมพลหล้า 
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการ (ผู้ประกอบการ) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
 สถานประกอบการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

3.2) โครงงาน  การศึกษาพฤติกรรมในการรับสื่อทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ  
  สินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์ HP DesignJet T7 100 

 นักศึกษา  นายจิตติพล  ประยูรเจริญ 
 สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 สถานประกอบการ บริษัท ไอ เจ สยาม จ ากัด  

4) ประเภทโครงงานดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
โครงงาน  การใช้ขี้เถ้าซากไก่ในการผลิตอิฐในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก 
นักศึกษา  นางสาวนพภัสสร  ม่วงนาค 
สาขาวิชา  อนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานประกอบการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 1.3   คู่มือและรายงานการประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
                ประจ าปีการศึกษา 2555 

 ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ได้เข้าตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จึงขอสรุปผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในมิติต่างๆ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 14 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.64 (จากระดับคะแนน 5) ดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน เพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปรนโยบายสู่การปฏิบัติงานขององค์กร จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน
ในระดับคะแนน 5 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและการจัดการ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาองค์กรประกอบด้วย 4 

ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5  
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการประกัน

คุณภาพภายใน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4 
องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินในระดับคะแนน 5 จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 4 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และระดับคะแนน 3 จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 1.4   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2556 

     ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2556 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,130,900 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) จากการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 3  (ข้อมูล ณ 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

1. งบประมาณงานประจ า ได้รับการจัดสรร จ านวน  3,240,900 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าร้อย
บาทถ้วน) มีการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,390,016.25 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสิบหก
บาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 73.75 

2. งบประมาณงานโครงการ ได้รับการจัดสรร จ านวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) มีการใช้จ่าย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 76,600 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 9.58 

3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานหลัก จ านวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) มีการใช้
จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,926 บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 25.47   

มติที่ประชุม    รับทราบ   

วาระท่ี 1.5 สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่  1/2556 

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาระหว่างพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ร่วมกิ จกรรมทั้งสิ้น 74 คน ประกอบด้วย
พนักงานที่ปรึกษา 38 คน  คณาจารย์นิเทศ 7 คน และนักศึกษา 29 คน ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัด
กิจกรรมครั้งนี้อยู่ในระดับคะแนน 4.33  

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.6   การจัดกิจกรรมสัมมนาโครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีก าหนดกิจกรรมสัมมนา 
โครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ  ห้องสุรนารี  
สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ มาบรรยายและ
ร่วมเสวนา อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย  คุณวิรัตน์  ศรีอมรกิจกุล 
ผู้อ านวยการอาวุโส Benchmark Electronic (Thailand) Public Co., Ltd  และการเสวนาโดย Mr. Puwanat 
Watanachaisaeng, GMR-General Manager Refinery Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd, Malaysia. 
ร่วมกับผู้แทนคณาจารย์นิเทศและผู้แทนนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 15 สถาบัน จ านวน  
400 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 1.7  รายงานผลการด าเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

  ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินการ
โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2555-2556  นั้น ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะประธานเครือข่ายฯ ขอรายงานผลการด าเนินกิจกรรม ในช่วง
เดือนเมษายน – กรกฎาคม  2556 ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยเรื่อง“ความคาดหวังความสามารถหลักในการท างาน (Competency) ของนิสิต 
นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา : มุมมองของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ”   
อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานการวิจัยกลุ่มสังคมศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 
และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนกลุ่มวิทยาศาสตร์และกลุ่ม
เกษตรศาสตร์ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนน้อย ไม่สามารถน ามาประมวลผลได้ จึงได้
ขออนุมัต ิปรับกระบวนการศึกษาวิจ ัยจากแบบส ารวจเป็นการสัมภาษณ์กลุ ่มแทน และได้
ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มผู้แทนจากสถานประกอบการและนักศึกษาสหกิจศึกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 
26 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ตามล าดับ และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่ม 

2. ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ จ านวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2556 วันที่ 28 มีนาคม 2556 และวันที่ 10 เมษายน 2556 

3. จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายโดยจัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จ.นครราชสีมา เพื่อสรรหาโครงงานดีเด่นเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.2556  โดยได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักศึกษาตลอดจนได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในสถาบันสมาชิกและสถานประกอบการที่
ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษาเป็นกรรมการตัดสินรางวัลนักศึกษา  

4. เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยครั ้งที ่ 5 เมื ่อว ันที ่ 6 มิถ ุนายน 2556  โดยร่วมเสนอ
ผลงานสหกิจศึกษาประเภทต่าง ๆ เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 10 ประเภท ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ
ของเครือข่าย และการเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  โดยเครือข่ายได้รับรางวัลสหกิจศึกษา
ดีเด่นระดับชาติจ านวน 2 รางวัล และรางวัลระดับเครือข่ายจ านวน    21 รางวัล  

5. ด าเนินการส่งบุคลากรในสถาบันสมาชิกเครือข่ายเข้ารับการอบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ ่นที ่ 13-14 จ านวน 28 คน จาก 7 สถาบัน  โดย
เครือข่ายให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนบางส่วน  

6. ด าเนินการส่งบุคลากรในสถาบันสมาชิกเครือข่ายเข้ารับการอบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” รุ ่นที ่ 1 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ระหว่างวันที่  26–28 มีนาคม พ.ศ. 2556 จ านวน 10 คน จาก 8 สถาบัน  โดย
เครือข่ายให้การสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก 

7. ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 2 โครงการ ในวงเงิน จ านวน 840,000 บาท (แปดแสนสี่
หมื ่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1)โครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา     
2) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมาตรฐานสากล 
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8. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้อเสนอโครงการในข้อ 7 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ
มาตรฐานสากล” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 และ 20 กรกฎาคม 2556 มีนักศึกษาเข้ารับการ
อบรมทั้งสิ้น จ านวน 23 คน จาก 2 สถาบัน (มรภ.อุบลราชธานีและม.อุบลราชธานี) และมีสถาน
ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 3 แห่ง และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่14-15 และ 21 กันยายน 
2556 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน ) 

9. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมด าเนินงานจัดสัมมนาตามโครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความ
ร่วมมือสหกิจศึกษา โดยมีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร 
โดยมหาวิทยาลัยเทคนโลยีสุรนารี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งท่ี 1/2556  
 (เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ) 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันจันทร์ที่         
25 มีนาคม 2556  ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้กรรมการทุก
ท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. กรรมการแจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขจ านวน 7 ท่าน  
2. กรรมการแจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไข  จ านวน 1 ท่าน ดังนี้  

 หน้าที่ 1 แก้ไขค าว่า “...3. ผู้แทนคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์...” เป็น 
 “...คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์...” และระบุให้ตรวจสอบการพิมพ์ตัวเลข พ.ศ. ให้ถูกต้อง 
เช่น ปี 55 เปลี่ยนเป็น ปี 2555 และให้ปรับแก้การเว้นวรรคค าให้ถูกต้องเหมาะสม  
 3. กรรมการ 9 ท่าน ไม่ได้แจ้งรับรองหรือแก้ไขรายงานการประชุมใด ๆ ถือว่ารับรองรายงาน  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

วาระท่ี 3.1  ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2555 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานงานกับสาขาวิชาในการจัดส่ง
นักศึกษา จ านวน 348 คน ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอสรุปผลการไปปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2555 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 348 คน จาก 26 หลักสูตรวิชา ซึ่งไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ จ านวน 238 แห่งทั่วประเทศ และสถานประกอบการ
ต่างประเทศ จ านวน 3 แห่ง มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 372,063.75 บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนสองพันหก
สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,069.15 บาท/คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแยก
ตามสาขาวิชา สูงสุด 6,709.50 บาท/คน และต่ าสุด 84.55 บาท/คน  

1.2 การใช้พาหนะในการเดินทางนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 164 ครั้ง แบ่งเป็น  
- รถยนต์ มทส.   52  ครั้ง  
- รถยนต์ส่วนตัว   103 ครั้ง  
- รถเช่า   7  ครั้ง 
- เครื่องบิน  1 ครั้ง  
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- รถโดยสาร/รถแท็กซี่ 1     ครั้ง 
2. สรุปผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2555 

2.1 นักศึกษา 348 ราย ได้รับผลการประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นที่น่าพอใจ (S) ทั้งหมด 348 ราย 
นักศึกษาได้รับผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมโดยพนักงานที่ปรึกษาดังนี้  

- ระดับดีเยี่ยม   จ านวน     69  คน (19.83 %) 
-   ระดับดีมาก  จ านวน    204  คน (58.62 %) 
-   ระดับดี  จ านวน     56  คน (16.09 %) 
-   ระดับพอใช้  จ านวน      3  คน ( 0.86 %)  
-   ไม่ตอบ  จ านวน     16  คน ( 4.60 %) 

 โดยผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับพอใช้ พนักงานที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- ควรเอาใจใส่รายละเอียดของงาน ความขยันหมั่นเพียร (1) 
- ความอ่อนน้อมและสัมมาคารวะ (1) 
- การใส่ใจสิ่งรอบตัวและการช่วยเหลือผู้อื่น (1) 
- ควรท างานอย่างรอบคอบไตร่ตรองให้ดี (1) 
- วินัยในการท างาน (1) 

2.1 นักศึกษาได้รับผลการประเมินการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าท างานในสถานประกอบการ ในกรณีที่
พนักงานที่ปรึกษามีโอกาสคัดเลือกดังนี้  

- รับ จ านวน  254 คน (72.99 %) 
- ไม่แน่ใจ จ านวน    71 คน (20.40 %) 
- ไม่รับ จ านวน     7  คน ( 2.01 %) 
- ไม่ตอบ จ านวน   16  คน ( 4.60 %)  

ส าหรับนักศึกษาท่ีสถานประกอบการตอบว่าไม่รับเข้าเป็นพนักงานนั้น สถานประกอบการมีข้อคิดเห็นต่อ
นักศึกษาดังนี้ 

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (2) 
- ความรับผิดชอบในหน้าที่  (2) 
- ภาวะผู้น า และความมั่นใจ (2) 
- ความรู้ ความสามารถ (1) 
- ความกล้าแสดงความเห็น (1) 
- ขาดความม่ันใจในความสามารถของตนเอง (1) 
- การพัฒนาตนเองด้านทักษะเทคนิค ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของสาขาที่ศึกษา (1) 
- ความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงาน (1) 
- การตรงต่อเวลา (1) 
- ความสามารถด้านภาษา  (1) 

2.2 นักศึกษาได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยพนักงานที่ปรึกษาในหัวข้อต่างๆ แยกตามส านักวิชา 
โดยส่วนใหญ่พนักงานที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษาสหกิจศึกษามีจุดเด่นดังนี้ 

- คุณธรรมจริยธรรม (4.56) 
- มนุษยสัมพันธ์ (4.51) 
- บุคลิกภาพและการวางตัว (4.43) 

 แต่มขี้อควรปรับปรุงดังนี้  
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- การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (3.53) 
- ความเป็นผู้น า (3.71) 
- วิจารณญาณและการตัดสินใจ (3.81)  

2.3 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์  ในภาพรวมของ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการ คณาจารย์ และนักศึกษามีเกณฑ์การประเมินมากกว่า 4.00 ทุก
เกณฑ์การประเมินซึ่งมีราย ดังนี้  

- ความพึงพอใจของคณาจารย์และสถานประกอบการต่อนักศึกษา โดยคณาจารย์และสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาในระดับ 4.35 และ 4.14 ตามล าดับ  

- ความพึงพอใจของคณาจารย์ และนักศึกษา ต่อสถานประกอบการ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการในระดับ 4.34 และ 4.20 ตามล าดับ  

- ความพึงพอใจของคณาจารย์ สถานประกอบการ  และนักศึกษา  ต่อการให้บริการของศูนย์ 
สหกิจศึกษาฯ คณาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของศูนย์ในระดับ 4.46, 4.21 และ 3.98  

- ความพึงพอใจของสถานประกอบการและนักศึกษาต่อคณาจารย์นิ เทศ โดย สถาน
ประกอบการและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อคณาจารย์นิเทศในระดับ 4.10 และ 4.02 
ตามล าดับ 

นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้แสดงข้อมูลผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างภาคการศึกษาที่ 
3/2554 และ 3/2555  

ข้อสังเกตที่ประชุม   
 - ควรน าผลประเมินและข้อเสนอแนะของพนักงานที่ปรึกษามาวิเคราะห์เพ่ิมเติมในส่วนของนักศึกษา
ที่ได้รับการประเมินผลในระดับพอใช้ ทั้งนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควรจะมีมาตรการในการติดตามดูแลนักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าว เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดยก าหนดให้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป และควรประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี 1 เพ่ือสร้างความตระหนักและความ
รับผิดชอบในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 - น าข้อมูลผลการประเมินการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าท างานในสถานประกอบการ ในกรณีที่
พนักงานที่ปรึกษามีโอกาสคัดเลือก มาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าท าไม สถานประกอบการจึงตอบว่าไม่ต้องการรับ
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสัดส่วนถึงร้อยละ  27.01 เพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริง 

- จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานในส่วนการติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและกลับเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย  
 - ขอให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ น าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างอัตราการรับนักศึกษาเข้า
ปฏิบัติงานหลังจากส าเร็จการศึกษากับภาคการศึกษาที่ผ่านมาว่าข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร และจัดท าระบบ 
Information System ให้ดีเพ่ือที่จะได้น าเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้อย่างครอบคลุม 

- จัดท า Action Plan การเตรียมความพร้อม และการปฐมนิเทศขอให้เน้นเรื่องวัฒนธรรมองค์กร
ของมหาวิทยาลัย ชื่อตรง สุภาพ ฉลาด ประหยัด จริยวัตรของ มทส. โดยเน้นเนื่องการอ่อนน้อมถ่อมตน ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  และความทักษะการติดต่อสื่อสาร 

- ขอให้ผู้แทนส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์น าข้อมูลนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต จ านวน 3 คน 
กรณีที่สถานประกอบการตอบว่าว่าไม่รับเข้าท างาน เนื่องจากมีเปอร์เซ็นค่อนข้างสูงกว่าสาขาวิชาอ่ืนๆ แจ้งที่
ประชุมส านักวิชาเพ่ือเป็นข้อสังเกต 

มติที่ประชุม รับทราบ และรับข้อสังเกตที่ประชุมไปปฏิบัติ 
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วาระท่ี 3.2  ความคืบหน้าการนิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2556 และความคืบหน้าการจัดหางาน 
       สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ประสานงานกับสาขาวิชา
ในการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2556 และเตรียมจัดหางานส าหรับนักศึกษา
ที่จะไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 2/2556 เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับทราบผลการ
ด าเนินการและความคืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าว จึงขอเรียนสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

รายงานความคืบหน้าการนิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่   7 พฤษภาคม – 23 สิงหาคม 2556) มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น 649  คน จาก 26 หลักสูตรวิชา  ในสถาน
ประกอบการ 417 แห่ง คณาจารย์ได้นิเทศงานแล้ว 559 คน คิดเป็นร้อยละ 86.14 ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 
2556 (สัปดาห์ที่ 11 ของการปฏิบัติงาน) 

รายงานความคืบหน้าในการจัดหางานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่  2/2556 (ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 25 ธันวาคม 2556) มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์จะไปปฏิบัติงาน จ านวน 
636 คน จาก 26 หลักสูตรวิชา ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และการสมัครงาน      
สหกิจศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 3.3  รายงานผลการเวียนหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้เวียนหนังสือขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการประจ า
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ พิจารณาเกี่ยวกับการท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในช่วงเดือนเมษายน – 
เดือนกรกฎาคม 2556  จ านวน 3 วาระ  จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการแจ้งเวียนหนังสือดังนี ้

1. ขอความเห็นชอบการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทส. และ Korea University of  
Technology and Education  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  (ตามหนังสือที่ศธ 5638/ว 49 ลง
วันที่ 23 เมษายน 2556)  
กรรมการให้ความเห็นชอบโดยไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
(แจ้งผลการพิจารณากลับมา 13 คน)  
และร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2556     
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว 

2. ขอความเห็นชอบการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทส. และ Hunan University of 
Humanities, Science and Technology, China (ตามหนังสือที่ศธ5638/ว 72 ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2556) 
1) กรรมการให้ความเห็นชอบโดยไม่มีข้อสังเกต (ส่งแบบแจ้งผลการพิจารณากลับมา) จ านวน 12 คน  
2) กรรมการให้ความเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะ จ านวน 2 คน ดังนี้ 

- วาระ MOU ควรพิจารณาในที่ประชุมมากกว่าการแจ้งเวียน 
- ใน MOU นี้ไม่มีการพูดถึงเรื่องงบประมาณ  
- ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น MOU หรือ MOA  
- ควรแบ่งหัวข้อให้ชัดเจน  

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการและได้น าเสนอคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาอีกครั้งในวาระที่ 4.3 และจะได้น าเสนอสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 
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3. ขอความเห็นชอบการท าข้อตกลงความมืออระหว่าง มทส. และ Huazhong University of 
Science & Technology (HUST), China (ตามหนังสือที่ ศธ5638/ว 86 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2556) 
1) กรรมการให้ความเห็นชอบ   (ส่งแบบแจ้งผลการพิจารณากลับมา)   จ านวน 14 ราย 
2) กรรมการให้ความเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

   หน้าที่ 2 ข้อที่ IV-Co-ordination  
มทส.ควรระบุบุคคลและหน่วยงานผู้ประสานงาน 

   หน้าที่ 3 ข้อที่ VI-Arbitration Clause 
    ผู้ลงนามในข้อตกลงของ HUST ควรเป็นต าแหน่งเดียวกันกับ SUT 

ทั้งนี้ได้เสนอผ่านศูนย์กิจการนานาชาติ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและได้น าเสนอสภาวิชาการครั้งที่ 
6/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา  

ข้อสังเกตที่ประชุม  
- การจัดท า MOU ของมหาวิทยาลัยจะมีหน่วยงานเจ้าภาพจัดท า MOU ฉบับร่าง หากด าเนินการ

ที่ส านักวิชาจะต้องผ่านคณะกรรมการประจ าส านัก และหากด าเนินการที่ศูนย์ก็จะต้องผ่านคณะกรรมการศูนย์ 
และเสนอเข้าสู่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติลงนามตามล าดับ แต่ MOU ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ที่
จัดท าเป็นเอกสารแจ้งเวียน เนื่องจากกรอบระยะเวลาไม่อยู่ในช่วงประชุมคณะกรรมการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึง
ได้จัดท าเป็นเรื่องเวียน และการลงนามเอกสาร MOU มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ลงนามเมื่อหน่วยงานต่างๆ 
จ าเป็นต้องน า MOU ไปใช้งานจริง 2) ลงนามในระหว่างการเข้าเยี่ยมจากหน่วยงานภายนอกแล้วขอลงนาม MOU 
ไว้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในอนาคต 

- ควรเชิญมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ที่ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาร่วม
ประชุมสัมมนาในงาน Silver Jewelry ครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็น
มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน  

มติที่ประชุม  รับทราบ และรับข้อสังเกตที่ประชุมไปปฏิบัติ 

ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบก าหนดภาคสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557 

เลขานุการที่ประชุมเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์บริการการศึกษา ได้มีการปรับ
ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษาปีการศึกษา 2557 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      
และเพ่ือให้การประสานงานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการในการวางแผนการจัดหางานให้กับนักศึกษา      
สหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้จัดท า
ก าหนดภาคเรียนสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา  2557  ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 5 ธันวาคม 2557 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 27 มีนาคม 2558 
ภาคการศึกษาท่ี 3/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน  – 7 สิงหาคม 2558 

ข้อสังเกตที่ประชุม   
  - ในช่วงภาคศึกษาที่ 3/2557 (20 เมษายน – 7 สิงหาคม 2558) อาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และอาจจะมีผลต่อการจัดหางานให้นักศึกษา และภาคการศึกษาที่ 
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2/2557 (18 สิงหาคม -5 ธันวาคม 2557) เนื่องจากเดือนธันวาคมมีวันหยุดจ านวนมาก จึงขอเสนอให้พิจารณา
ความเป็นไปได้ในการออกสหกิจศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2557 ในเดือนมกราคม 2558  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และรับข้อสังเกต 

วาระท่ี 4.2  พิจารณาการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2556 เป็นกรณีพิเศษ 

  เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์บริการการศึกษาได้ปรับ
ปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ท าให้นักศึกษาที่
วางแผนจะลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาและจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 มีช่วงเวลาว่างประมาณ 18 
สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึง 17 สิงหาคม 2557  แต่เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554   ข้อ 7 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา ข้อ 7.2           
"นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ" และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ข้อ 4 การลงทะเบียนและ
การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ข้อ 4.1 "นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับ
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี" กอรปกับ    
ในภาคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ได้  เพ่ือให้นักศึกษา     
สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นโอกาสให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงขอความเห็นชอบให้นักศึกษาที่วางแผนจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2556 เท่านั้น ที่สามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาพร้อมกับ
รายวิชาอ่ืน ๆ ในภาคการศึกษาที่ 3/2556 เป็นกรณีพิเศษ โดยนักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 28 
เมษายน ถงึ 15 สิงหาคม 2557 และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 

ข้อสังเกตที่ประชุม กรณีการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 25 เมษายน 2557  
ให้เรียกว่าภาคการศึกษาสหกิจศึกษารอบแรก และการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 
15 สิงหาคม 2557 ให้เรียกว่าภาคการศึกษาสหกิจศึกษารอบที่สอง           

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ 

วาระท่ี 4.3  พิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ  Hunan 
University of Humanities, Science and Technology, China 

  ผู้ ช่ วย เลขานุ การเสนอที่ ป ระชุมว่ า ตามที่  Hunan University of Humanities, Science and 
Technology, China ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคของรัฐ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ที่จังหวัดเหล่านี้ ตอนกลางของมณฑลหูหนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1978 มีการเรียน
การสอนด้านมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอนทั้งสิ้น 
16 คณะ 39 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาใน 8 กลุ่ม ได้แก่ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา เศรษฐกิจ 
การจัดการ      กฎหมาย และการเกษตร ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ทั้งสิ้น  15,000 คน                             
(ที่ มา :  http://www.inchina.cc/home/studyinchina/user/huhst/) มีความสนใจท าข้อตกลงความร่วมมือ    
ด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้แจ้งเวียนกรรมการเพ่ือขอ
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีคณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่างบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้แก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการและขอเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  

http://www.inchina.cc/home/studyinchina/user/huhst/
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 

วาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ 
Universiti Utara Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 

 ผู้ช่วยเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณโครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติใน AEC ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียนและประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นที่รู้จักในสถานประกอบการใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานและร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16 -20 
กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยมีการเจรจาเพ่ือขยายความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และ Universiti Utara 
Malaysia มีความสนใจในการท าข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทั้งนี้ 
Universiti Utara Malaysia เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอันดับ 6 ของมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่  Sintok Darul Aman 
เชี่ยวชาญสาขาการจัดการ ได้รับการรับรองระดับ MS ISO 9001:2008 ประกอบด้วย 3 วิทยาลัยหลัก (แต่ละ
วิทยาลัยจะมีนโยบายเป็นของตนเอง) 1) วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มี 5 คณะวิชาได้แก่ คณะวิชา
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์และภาษาใหม่ คณะเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์เชิง
ปริมาณ และคณะวิชาการพัฒนาสังคม 2) วิทยาลัยธุรกิจ มี 5 คณะวิชา ได้แก่คณะวิชาการจัดการธุรกิจ คณะ
เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร คณะการจัดการเทคโนโนโลยีและโลจิสติกส์ คณะการบัญชี และคณะธุรกิจ
อิสลาม  3) วิทยาลัยกฎหมาย การปกครองและวิเทศ   มี 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิชาการปกครอง คณะวิเทศ
ศึกษา คณะวิชาการท่องเที่ยว ต้อนรับและการจัดการสิ่งแวดล้อมและคณะนิติศาสตร์ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ 
22,000 คน (ที่มา : http://www.hotcourse.in.th) โดย Universiti Utara Malaysia ได้ด าเนินการร่างบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ด้านสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Universiti Utara Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อสังเกตที่ประชุม  
- ห น้ าที่  4 ข้ อ ที่   3.1 “ This MoU shall remain in effect for five (5) years from the 

effective date until terminated by either party with six (6) months written notice.”  ควรเพ่ิมค าว่า 
or  หน้า until เพ่ือท าให้ความหมายของข้อความถูกต้องตามข้อก าหนดของการท า MOU และควรตรวจเช็คการ
สะกดค าให้ถูกต้อง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ  

วาระท่ี 4.5 พิจารณาแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

เลขานุการที่ประชุมเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ให้สหกิจศึกษานานาชาติ เป็นกลไก
หนึ่งในการน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ และเป็นการส่งเสริมการสร้างบัณฑิตในยุคโลกาภิวัฒน์ เนื่องจาก
การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันมีคุณค่าในการ
ปรับตัว การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งได้ฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ดังนั้น
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ พบว่า
กลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานต่างประเทศ มีเหตุผลคือ ต้องการพัฒนาตนเองด้วยการพบความท้าทาย
ใหม่ๆ  คิดว่าจะสร้างความได้เปรียบในการท างาน และอยากไปเรียนรู้วัฒนธรรมของภูมิภาคที่นักศึกษาสนใจ โดย
นักศึกษาได้แสดงความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทางด้าน 1. การเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  

http://www.hotcourse.in.th/
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2. การให้ทุนสนับสนุน 3. การเสริมทักษะด้านการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 4. การให้ความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม 
และ 5. การดูแลระหว่างท างานในต่างประเทศ นอกจากนี้ นักศึกษายังมีข้อกังวลในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ต่างประเทศ ได้แก่ การสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง  และเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมี
ความสนใจที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และถือเป็นการส่งเสริมการ
เสริมสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานสากลที่ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงภายในประเทศ 
ดังนั้น ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงขอเสนอแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาเพ่ือสนับสนุนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นานาชาติ ดังนี้ 

1) ให้ทุนสนับสนุนเต็มจ านวน แต่ก าหนดกรอบวงเงินสนับสนุน 
2) ให้ทุนสนับสนุนบางส่วน เช่น ค่าเดินทาง และค่าครองชีพในระยะแรก หรือ 
3) ให้กู้ยืม โดยไม่คิดดอกเบี้ย และผ่อนช าระหลังจบการศึกษา 

ข้อสังเกตที่ประชุม 
 -  ให้ศึกษาข้อมูลการไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ ของนักศึกษาในอดีตที่ผ่านมาว่านักศึกษาเดินทางไป
อย่างไร ใช้ทุนส่วนตัวหรือได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง โดยขอให้จัดท ารายละเอียดเชิงวิเคราะห์ เสนอ
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ในครั้งต่อไป 
 -  ให้ศึกษาเกี่ยวกับทุนที่นักศึกษาได้รับในปัจจุบัน เช่น ทุน กยศ. หรือ ทุน กรอ. ว่าครอบคลุมการให้
ทุนนักศึกษาไปสหกิจศึกษาได้หรือไม่ ซึ่งหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาซึ่งเข้าประชุมแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทุนกู้ยืมที่นักศึกษา มทส.จะสามารถกู้ยืมได้มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่  

1) ทุน กยศ. ออกค่าหน่วยกติในการลงทะเบียนเรียนให้ทั้งหมดและให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 
2,200 บาท 

2) ทุน กรอ. จะดูรายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง หากมีรายได้เฉลี่ยเกิน 200,000 บาท/ปี นักศึกษาจะ
กู้ได้ฉพาะค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนจริง  
      3) เงินกู้ยืม มทส. ปัจจุบันก าหนดให้ยืมได้ไม่เกิน 15,000 บาท/ภาคการศึกษา ผ่อนช าระ      
หลังส าเร็จการศึกษา 4 เดือน โดยต้องช าระคืนอย่างน้อยเดือนละ 2,000 บาท ขณะนี้มีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ 
10 ล้านบาท  
 -  ให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ด าเนินการศึกษาข้อมูลและจัดท าเป็นรูปแบบ การจดัต้ัง
กองทุน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและให้เสนอรูปแบบการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

วาระท่ี 4.6 ขอความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาความร่วมมือ
สหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ประจ าปี พ.ศ. 2556 จากส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 800 ,000 บาท โดยมีรายการค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาส าหรับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน จ านวน 300 ,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน จ านวน 300,000 บาท 3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์มทส.ให้เป็น
ที่รู้จักในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน จ านวน 200,000 บาท นั้น 
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จากการด าเนินงานพบว่ารัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จะสนับสนุนเฉพาะการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมภายในประเทศเท่านั้น ไม่
ครอบคลุมการไปศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมในต่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการโครงการพัฒนา
ความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน บรรลุวัตถุประสงค์ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึง
ใคร่ขอความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. แผนปฏิบัติการ  

เดิม  นักศึกษาที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ปรับใหม่  นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
เดิม  ทุนสนับสนุนนักศึกษาส าหรับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ปรับใหม่  ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่มาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในมหาวิทยาลัย 

ข้อสังเกตที่ประชุม    

-  ศูนย์สหกิจศึกษาสามารถน าเงินงบประมาณโครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ได้รับจัดสรรจากส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 800,000 บาท มาจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากชื่อของงบประมาณครอบคลุมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้ว  

-  ส าหรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน 8,000 บาท/เดือน สามารถด าเนินการได้โดยมีข้อตกลงและท า
สัญญาจ้างหรือข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ  

 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางสุภี เขื่อนโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


