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  รายงานการประชุม 
ประธานคณาจารย์นิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 
เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 4  อาคารวิชาการ 1 

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชยั วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค  โพธิ์สอาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (สารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
5. อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์  กุลรัตนรักษ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรตัน์  ตรีอ านรรค สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
7. อาจารย์ ร้อยเอกสุทธิพงษ์  มีใย สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวทิย์  แก้วกสิ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
9. อาจารย์ ดร.ธีระสุต  สุขก าเนิด (ผู้แทน) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
10. อาจารย์ ดร.กระวี  ตรีอ านรรค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 (หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล) 
11. อาจารย์อรลักษณ์ พิชิตกุล (ผู้แทน) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 (หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน) 
12. อาจารย์ ดร.กัญชลา  สุดตาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
14. อาจารย์เศรษฐวิทย์ ภูฉายา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทมิา  ดีประเสริฐกุล สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
16. อาจารย์ ดร.ปัญญา  บัวฮมบุรา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
17. อาจารย์ ดร.นิตยา  บุญเทียน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
18. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  ธีระกุลสถิตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  

 (หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี) 
19. อาจารย์ ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (วิศวกรรมธรณี) 
20. อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ  เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
21. อาจารย์ ดร.ชื่นจิต  ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
22.  อาจารย์วีรพล จันธิมา (ผู้แทน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทน) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชยั  ประยูรโภคราช สาขาวิชาเคมี 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ ศิริ สาขาวิชาชีววิทยา 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ  ลิ้มพิรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
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รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1. อาจารย์ ดร.นิศาชล จ านงศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (สารสนเทศศึกษา) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์  อ่ังสกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์) 
4. อาจารย์ ดร.วรพจน์ สุทธิสัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
6. อาจารย์ ดร.เอกรงค์  สุขจิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 (หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์) 
7. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 (หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 
8. อาจารย์ ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ศูนย์สหกิจศึกษาฯ) 
1. นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
2. นางศิริรัชนี ฉายแสง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 
3. นางกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา 
4. นายอุดมศักดิ์ บัวส าราญ   รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ 
5.  นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 
6. นางธัญญ์กรชนัท นิ่มเจริญนิยม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา 
7. นางช่อทิพย์  ฤาเดช    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 

วาระท่ี 1.2  แนะน าพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 ผู้อ านวยการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
กลางในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยท าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา การจัดหา
งานสหกิจศึกษา การประสานงานนิเทศ รวมทั้งงานพัฒนาอาชีพ นั้น ด้วยศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการปรับเปลี่ยนภาระงาน
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ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และมีการรับพนักงานใหม่ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ในการติดต่อประสานงาน
กับศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงขอแนะน าพนักงานที่รับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (3 คน) ดูแลงานธุรการ สารบรรณ งบประมาณ  
2. ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา (5 คน) ดูแลการจัดหางานสหกิจศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
3. ฝ่ายพัฒนาอาชีพ (3 คน) ดูแลการเตรียมความพร้อมนักศึกษา การพัฒนาอาชีพ การจัดอบรมและการ

จัดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 
4. ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา (3 คน) ดูแลการจัดท าแผนนิเทศ ประสานการนิเทศงาน รวบรวมผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ดูแลและปรับปรุงระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ดูแลและ
ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ดูแลและสนับสนุนงานฐานข้อมูลสหกิจศึกษา 

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะด าเนินการแจ้งให้สาขาวิชาต่าง ๆ ได้
ทราบล่วงหน้า 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.3  ค าสั่งแต่งตั้งประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษา 2558 

ผู้อ านวยการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ประสานส านักวิชาต่าง 
ๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชาเสนอชื่อประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา ส าหรับปีการศึกษา 2558 
บัดนี้ ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 
727/2558 เรื่องแต่งตั้งประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา ส าหรับปีการศึกษา 2558 และค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที่ 834/2558 เรื่องเปลี่ยนแปลงประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก และ
แต่งตั้งประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับปีการศึกษา 
2558 เพ่ิมเติม  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.4  ปฏิทินกิจกรรมภาคการศึกษาที่ 2/2558 และตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

ผู้อ านวยการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมสหกิจ
ศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2558 และตารางเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทั้งนี้ได้มีหนังสือ
แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประกาศข้ึนเว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.5  ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

ผู้อ านวยการฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจุบันทั้งนี้ได้ประกาศข้ึนเว็บไซต์ของ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
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1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย สหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.6  ลักษณะงานที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 

 ผู้อ านวยการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยฝ่ายพัฒนางานสหกิจ
ศึกษา ซึ่งรับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ด าเนินการรวบรวมลักษณะงาน
คุณภาพส าหรับการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา โดยแจ้งเวียนประธานคณาจารย์นิเทศ เพ่ือขอความ
เห็นชอบในลักษณะงานคุณภาพดังกล่าวไปแล้วนั้น บัดนี้ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือลักษณะ
งานและโครงงานสหกิจศึกษาเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะน าใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบการจัดหางานสหกิจศึกษาให้มี
คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.7  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาฯ และการพัฒนาอาชีพนักศึกษา ประจ า 
  ปีการศึกษา 2557 

ผู้อ านวยการฯ แจ้งที่ประชุมว่า การเตรียมความพร้อมนักศึกษาและการพัฒนาอาชีพให้แก่
นักศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งของ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยที่ผ่านมาศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีการเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เพ่ือให้มีความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ รวมถึง
การพัฒนาอาชีพ เพ่ือให้สาขาวิชาได้รับทราบข้อมูลผลการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงขอ
รายงาน ผลการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ดังนี้  

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประกอบด้วย หลักการ แนวคิดกระบวนการสหกิจ
ศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ 
และใบสมัคร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
จัดการให้ได้ วางแผนให้เป็น เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ เทคนิคการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์กร กิจการพ่ือสังคม ลักษณะองค์กรธุรกิจ ข้อควร
ปฏิบัติในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การสื่อสารอย่างมีจริยธรรม การกรอกเอกสารออนไลน์ และ
เทคนิคการปักหมุดแผนที่ นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ 
การพบนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 

2. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ประกอบด้วย กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษา
นานาชาติและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ
การสมัครงาน ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม  ข้ามชาติและการปรับตัว มารยาทสากล กิจกรรมรอบรู้
ประชาคมอาเซียน การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เทคนิคการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรม  

3. การพัฒนาอาชีพ อาทิเช่น TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 
กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นส าหรับการท างาน 
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ค่ายพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม SEMINAR CAREER 
CAMPUS ROADSHOW กิจกรรม Industry-based Career Camp กิจกรรม Industry-based 
Special Short Courses เป็นต้น 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทุกภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถน าข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 1. ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรม
เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ขอให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ด าเนินการแจ้งไปที่ประธาน
คณาจารย์นิเทศรับทราบด้วย 
    2. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ อาจจะ
ช่วยเสริมนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง ส าหรับเรื่องนี้ที่ประชุมเห็นควรเป็นเรื่องระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมประธานคณาจารย์นเิทศ ประจ าปีการศึกษา 2557 

 (เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557) 

  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม รายงานว่าตามที่ได้มีการประชุมประธานคณาจารย์นิเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2557  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่างรายงานการประชุม
และเวียนแจ้งให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม ทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) รับทราบรายงาน จ านวน 10 ท่าน 
2) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ส่งแบบตอบรับกลับมา) จ านวน  11  ท่าน 
3) รับรองรายงานโดยไม่มีข้อแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับกลับมา) จ านวน  8  ท่าน   
4) รับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไข จ านวน  1  ท่าน ดังนี้ 

วาระท่ี 1.8  หน้าที่ 8 ข้อ 5 บรรทัดที่ 13 เปลี่ยนจากค่าคะแน เป็น “ค่าคะแนน” 
 วาระท่ี 4.1 หน้าที่ 12 ข้อ 2 บรรทัดที่ 1 เปลี่ยนจาก ประจ า พศ. เป็น “ประจ าปี พ.ศ.”  

หน้าที่ 12 ผู้ตรวจทาน เปลี่ยนจาก ผศ. ดร. สุนิติยา เป็น “ผศ. ดร.สุนิติยา” 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1  ระบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาออนไลน์ 
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา รายงานว่าตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ส าหรับประธานคณาจารย์ 
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นิเทศและคณาจารย์นิเทศ โดยระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ได้จัดท าให้ครอบคลุมการใช้งานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 
ส่วน ประกอบไปด้วย 

1. ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ส าหรับสถานประกอบการ เช่น การเสนองาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลรายงาน ผ่านระบบออนไลน์ 

2. ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ส าหรับนักศึกษา เช่น การดูแบบเสนองาน การดูประกาศผลการคัดเลือก 
การประเมินผลวิทยากร การกรอกข้อมูลการสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มขณะปฏิบัติงาน ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

3. ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ส าหรับประธานคณาจารย์นิเทศและคณาจารย์นิเทศ เช่น การรับรอง
งานสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการส าหรับนิเทศงาน และการประเมินผลการนิเทศงานผ่าน
ระบบออนไลน์ 

4. ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นการควบคุม และจัดการระบบ   
สหกิจศึกษาออนไลน์ ให้มีข้อมูลครบถ้วนตามกระบวนการ และยังสามารถด าเนินการแทนผู้ที่
เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาในข้อ 1-3 ข้างต้น 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2558 ได้มีด าเนินการจัดท าคู่มือฉบับใหม่ ส าหรับใช้งานระบบสหกิจศึกษา
ออนไลน์ส าหรับประธานคณาจารย์นิเทศและคณาจารย์นิเทศ เพ่ือให้สามารถรับรองงานสหกิจศึกษา เลือกสถาน
ประกอบการส าหรับนิเทศงาน และประเมินผลการนิเทศงานผ่านระบบออนไลน์  

ข้องสังเกตและข้อเสนอแนะ 1) กรณีศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะให้มีระบบการนิเทศงานโดยใช้ระบบออนไลน์
ทั้งหมด การแสดงแผนที่ในระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ ควรมีการท าแบบสอบถามความเห็นของ
คณาจารย์นิเทศก่อน และควรมีการคัดกรองแผนที่ก่อนลงระบบออนไลน์ 
    2) เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องแผนที่ในการนิเทศงาน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควร
ตรวจสอบและมีมาตรการส าหรับการใส่พิกัดจุดที่ตั้งสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษา เนื่องจากได้มีการสอนการปัก
หมุดในแผนที่ในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาแล้ว 
    3) ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ควรมีระบบเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนน
ประเมินนักศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ เพ่ือใช้ประกอบการตัดเกรดได ้
    4) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควรอธิบายขั้นตอนการนิเทศงานให้สถานประกอบการอย่าง
ชัดเจน 
    5) ทบทวนปรับช่วงการนิเทศงานของภาคการศึกษาที่ 2/2558 ซึ่งอาจจะตรงกับ
เทศกาลวันหยุด 
    6) ความล่าช้าหรือได้รับเอกสารกระชั้นชิดกรณีเดินทางด้วยรถยนต์เช่า  ท าให้
คณาจารย์ผู้เดินทางไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายส ารองไว้ 
    7) ควรประสานกับหน่วยยานพาหนะเพ่ือขอให้มีการจัด GPS ประจ ารถเช่าของ
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  รับทราบและน าข้อสังเกตไปปฏิบัติ  
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วาระท่ี 3.2  ประกาศ หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558 

ผู้อ านวยการฯ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณา
การการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557 โดยสนับสนุนทุนประเดิม จ านวน 25,000,000 บาท  
(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  และเพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างานในต่างประเทศ พศ. 2557 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้จัดท าร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ด าเนินการเสนอตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย โดย
ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

ข้องสังเกตและข้อเสนอแนะ 1) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้ไปสหกิจศึกษานานาชาติของนักศึกษา ควรลดคะแนน
ต่างๆ ในหัวข้อคุณสมบัตินักศึกษาลง ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะรับข้อสังเกตไว้เพ่ือพิจารณาต่อไป  แต่เนื่องจากเป็น
การเริ่มใช้ประกาศฉบับนี้ จึงขอด าเนินการไปก่อน 
    2) นักศึกษาสหกิจศึกษาควรมีคุณสมบัติทางภาษาต่างประเทศตามประเทศที่
นักศึกษาไปปฏิบัติงาน  
    3) ควรมีทุนให้นักศึกษากู้ยืม 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 3.3  ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาฯ ปีการศึกษา 2557 

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

1. นักศึกษาสหกิจศึกษาและต าแหน่งงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 

  ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 
634 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน 656 คน และในภาคการศึกษาที่ 3/2557 จ านวน 280 รวมทั้งสิ้น 
1,570 คน ในภาพรวมแล้วศูนย์สหกิจศึกษา ฯ สามารถจัดหาต าแหน่งงานในเชิงปริมาณได้มากกว่า  (5 ,283 
ต าแหน่งงาน มากกว่าจ านวนนักศึกษาอยู่ 3,713 ต าแหน่งงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 142.28)   

2. ผลการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

นักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 1,570 คน จาก 28 หลักสูตรวิชา ซึ่งไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ต่างๆ โดยปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย จ านวน 1,568 คน สถานประกอบการ 693 แห่งและปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาต่างประเทศ จ านวน 2 คน สถานประกอบการ 1 แห่ง ได้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  มีค่าใช้จ่ายส าหรับการ
นิเทศที่ได้รับอนุมัติเป็นจ านวนเงิน 2,385,849.00 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส าหรับการนิเทศที่เกิดขึ้นจริงรวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 2,049,845.00 บาท ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในวงเงินที่ขออนุมติ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,305.63 
บาท/คน และมีค่าใช้จ่ายสูงสุด 3,451.96 บาท/คน และต่ าสุด 625.10 บาท/คน  

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ประจ าปีการศึกษา 2557  
จากนักศึกษาสหกิจศึกษา 1,570 คน ได้รับผลการประเมินจากสาขาวิชา ในรายวิชาสหกิจศึกษาเป็น

ที่น่าพอใจ (S) ทั้งหมด 1,569 คน ไม่ผ่านการปฏิบัติงาน 1 คน เนื่องจากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวกับสถานประกอบการ 
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 โดยรายละเอียดการประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์  
3.1 ผลการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ โดยคณาจารย์นิเทศ  

คณาจารย์นิเทศเห็นว่าสถานประกอบการในภาพรวม มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.44 เมื่อพิจารณาคุณสมบัติสถานประกอบการเป็นรายด้าน พบว่า 

 ด้านความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา ได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์นิเทศใน
ระดับมากท่ีสุด (4.45) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) มีความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา 
(4.55) 

- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลมีความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา (4.37) 
 ด้านคุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ ได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์

นิเทศในระดับมากที่สุด (4.45) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 
- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ (4.48) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : ปริมาณงานมีความเหมาะสม (4.40) 

 ด้านการจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รับผลการประเมินจาก
คณาจารย์นิเทศในระดับมากที่สุด (4.39) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกที่เข้างาน (4.66) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษา (3.89) 

3.2 ผลการประเมินคุณภาพนักศึกษา โดยคณาจารย์นิเทศ  
คณาจารย์นิ เทศเห็นว่านักศึกษา มีคุณภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับมากที่สุด             

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์

นิเทศ ในระดับมาก (4.16) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ คณาจารย์นิเทศเห็นว่านักศึกษา 
- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่ (4.37) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีความช านาญในด้านปฏิบัติการ (3.96) 

 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์นิเทศ ในระดับ
มากที่สุด (4.35) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ คณาจารย์นิเทศเห็นว่านักศึกษา 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (4.52) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ (4.25) 

 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์นิเทศ ในระดับมาก
ที่สุด (4.52) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ คณาจารย์นิเทศเห็นว่านักศึกษา 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา (4.73) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ (4.07) 

3.3 ผลการประเมินคุณภาพนักศึกษา โดยสถานประกอบการ 
พนักงานที่ปรึกษา เห็นว่านักศึกษามีคุณภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับมากที่สุด        

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 เมื่อพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา พบว่าหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพและการวางตัว  ตามล าดับ และหัวข้อการประเมิน
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ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  ความเป็นผู้น า และ
วิจารณญาณและการตัดสินใจ ตามล าดับ 

 3.4 ผลการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ โดยนักศึกษา  
 นักศึกษาเห็นว่าสถานประกอบการในภาพรวม มีคุณภาพในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.04 เมื่อ

พิจารณาคุณสมบัติสถานประกอบการเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา ได้รับผลการประเมินจากนักศึกษาในระดับมาก 

(3.92) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 
- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) มีความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา 

(4.05) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : พนักงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานด้วย มีความเข้าใจในแนวคิด

ของสหกิจศึกษา  (3.80) 
 ด้านคุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ ได้รับผลการประเมินจากนักศึกษาใน

ระดับมาก (3.94) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 
- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย (3.99)  
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา (3.89) 

 ด้านการจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รับผลการประเมินจาก
นักศึกษาในระดับมาก (4.09) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : บุคลากรในสถานประกอบการให้ความสนับสนุนและเป็นกันเอง (4.24) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : การให้ค าแนะน าดูแลนักศึกษาของฝ่ายบุคคล  (4.00) 

 ด้านการมอบหมายงานและการติดตามงานของ Job Supervisor ได้รับผลการประเมินจาก
นักศึกษาในระดับมาก (4.08) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ความรู้ความสามารถและประสบการณ์วิชาชีพของ Supervisor (4.27) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : เวลาที่ Supervisor ให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงานและเขียนรายงาน 

(3.91) 
3.5 ผลการประเมินคุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษา  

นักศึกษาสหกิจศึกษา เห็นว่าการนิเทศงานของคณาจารย์มีคุณภาพ ในระดับมาก (4.00) 
 การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา (4.16) 
 ด้านจ านวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ (3.78) 
 ด้านคุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์  (การให้ค าปรึกษาแนะน า) (4.07) 

3.6 ผลการประเมินคุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์ โดยสถานประกอบการ 
พนักงานที่ปรึกษา เห็นว่าการนิเทศงานของคณาจารย์มีคุณภาพ ในระดับมากที่สุด (4.31) 
 ด้านการนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา (4.46) 
 ด้านจ านวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ (4.09) 
 ด้านคุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์   (4.37) 
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3.7 ผลการประเมินคุณภาพการบริการของศูนย์สหกิจศึกษา  
 คณาจารย์นิเทศมีความพึงพอใจโดยรวม ต่อการบริการของศูนย์ฯ ในระดับมากท่ีสุด(4.25) 
 โดยคณาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  

- การเตรียมความพร้อมนักศึกษา (4.35) 
- การจัดหางานและการรับรองคุณภาพงาน (4.00) 
- การประสานงานนิเทศสหกิจศึกษา (4.11) 
- การประสานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ (4.22) 
- การให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (4.38) 

 นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการบริการของศูนย์ฯ ในระดับมาก(3.96) 
โดยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

- การประสานงานกับสถานประกอบการนัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย์  (3.96)  
- การให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน (3.90) 
- การประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ

ได้แก่ การสัมภาษณ์ สัมมนา หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้อง (3.90) 
 สถานประกอบการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ/ประสานงานกับศูนย์ฯ ในระดับ

มากที่สุด (4.41) โดยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
-  สหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อองค์กร  (4.34) 
-  เกี่ยวกับหลักสูตรสหกิจศึกษา (4.50) 
-  กระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษา (4.32) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรน าเสนอเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่นักศึกษาได้รับ โดยจ าแนกตาม
ประเภทสถานประกอบการ 

       

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 3.4  รายวิชาเงื่อนไขทางวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) 

ผู้อ านวยการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
จากสาขาวิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชาเงื่อนไขที่สาขาวิชาก าหนดส าหรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการ
ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประธานคณาจารย์นิเทศ ประเด็น : หารือเกี่ยวกับคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะส าหรับสาขาวิชาที่ก าหนดรายวิชาเงื่อนไขก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาติดกับ
ภาคสหกิจศึกษาทีส่าขาวิชาก าหนดให้นักศึกษาไปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ว่าควรปรับแผนการเรียนรายวิชาเงื่อนไขเพ่ือให้
นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามที่ข้อบังคับฯ ก าหนดไว้ และในกรณีที่สาขาวิชาไม่สามารถปรับ
หรือก าหนดรายวิชาเงื่อนไขก่อนไปปฏิบัติงานไว้ในภาคการศึกษาอ่ืน ๆ ได้ ให้ระบุว่า “ต้องผ่านการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ..” และศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้น าเสนอในการประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษา 2557         
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เพ่ือรับทราบและพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แจ้งข้อมูลกลับมาที่ศูนย์         
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สหกิจศึกษาฯ เรียบร้อยแล้วนั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้มีบางสาขาวิชามีการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอน ซึ่งอาจมีผลต่อการก าหนดรายวิชาเงื่อนไขก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงขอ
เสนอข้อมูลรายวิชาเงื่อนไขดังกล่าวเพ่ือให้สาขาวิชาได้พิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4.1  ขอความร่วมมือจากสาขาวิชาในการแนะน าหรือประสานงาน หน่วยงานที่มีแนวโน้ม 
ที่จะสามารถรับนักศึกษา มทส. ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

รองผู้อ านวยการฯ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ก าหนดกลยุทธ์ให้              
สหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในกลไกหลักในการน ามหาวิทยาลัยเข้าสู่ความเป็นนานาชาติและเพ่ิม
ศักยภาพให้กับบัณฑิตเนื่องจากการที่นักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างประเทศท าให้
นักศึกษาได้ประสบการณ์อันมีค่าในการปรับตัว การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมที่แตกต่าง และได้ฝึกฝนทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการสื่อสาร อันจะเป็นการเพ่ิมความพร้อมในการประกอบอาชีพได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะในตลาดแรงงานยุคโลกาภิวัตน์เช่นปัจจุบัน ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินงานสหกิจศึกษา ได้ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศเพ่ือติดต่อต าแหน่งงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากบางสาขาวิชาในการแนะน าและ
จัดหาต าแหน่งงานโดยใช้เครือข่ายของคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน           
สหกิจศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จ านวน 147 คน และรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานในประเทศ จ านวน 
79 คน (ข้อมูล ณ ภาคการศึกษาที่ 1/2558)  และเพ่ือให้การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มทส. ได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสาขาวิชาในการแนะน าหรือประสานงาน หน่วยงานที่มีแนวโน้มที่จะ
สามารถรับนักศึกษา มทส. ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระที่ 5.1   ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

ที่ประชุมได้ ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในเรื่องต่าง ๆ โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้สรุปเป็นประเด็นไว้ดังนี้ 
1. จ านวนงานไม่เพียงพอกับการสมัครงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในรอบแรก ท าให้นักศึกษาจะมี

ความวิตกกังวลมาก จึงอยากให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ช่วยติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ 
เพ่ือให้มีงานเพียงพอกับการสมัครงานของนักศึกษาในรอบแรก  

2. ความปลอดภัยของคณาจารย์ที่ใช้รถเช่า ควรมีการประเมินผู้ให้บริการรถเช่าเพ่ือจะได้น าผลการ
ประเมินมาพิจารณาเช่าในภาคการศึกษาถัดไป 

3. การศึกษาแผนการเดินทางของพนักงานขับรถ มทส. และรถเช่า ควรมีการศึกษาเส้นทางก่อนการ
เดินทางเพ่ือจะไม่เสียเวลาในการเดินทาง  

4. แผนที่การเดินทางที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควรปรับปรุงแผน
ที่การเดินทางให้เป็นปัจจุบันเพ่ือจะได้น าไปใช้ในภาคการศึกษาต่อไปอย่างถูกต้อง  
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5. การประสานงานเรื่องการสมัครงานกับสถานประกอบการ มีความล่าช้าท าให้นักศึกษาเสียโอกาส
ในการสมัครงาน ณ สถานประกอบการแห่งใหม่ 

6. การใช้ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ส าหรับการประกาศงานให้นักศึกษาทราบบางครั้งไม่สามารถเข้า
ดูประกาศงานได้ จึงท าให้การสมัครงานของนักศึกษาล่าช้า 

7. ต้องการให้ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ก าหนดระยะเวลา ให้สถานประกอบการส าหรับการแจ้งผล
การสมัครงานสหกิจศึกษาเพ่ือนักศึกษาจะได้ไม่เสียโอกาสในการสมัครงานในรอบต่อไป หาก   
สถานประกอบการแห่งแรกปฏิเสธการรับนักศึกษา 

8. รายวิชาเงื่อนไขของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ถูกต้อง สาขาวิชาจะแจ้งรายละเอียด
มายังศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภายหลังการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบและศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการต่อไป    

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางช่อทิพย์  ฤาเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 
ผู้ตรวจทาน   รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผศ. ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี)         

   ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)   
 


