(ร่าง) รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2557
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 13.30-15.10 น.
ณ ประชุมอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายนามผู้เข้าประชุม
1. ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
2. รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน รองประธานฯ คนที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
รองประธานฯ คนที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ แทน)
4. ผู้อานวยการสานักสหกิจศึกษา
รองประธานฯ คนที่ 3
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
(นางลัดดาวัลย์ โชคถาวร แทน)
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(นางภูษณิศา นวลสกุล แทน)
6. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(อาจารย์ชุลีรัตน์ อรุณส่ง แทน)
7. ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษา
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(นางสาวณิชาภา สิทธิศร แทน)
8. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(อาจารย์ธิติ ปัญญาอินทร์)
9. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
(อาจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์)
10. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยพัฒนา
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี แทน)
11. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
อนุกรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล คธาพันธ์ แทน)
12. รองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี)
13. หัวหน้าสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(นางภูษณิศา นวลสกุล)
14. นักวิชาการศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(นางสาวณิชาภา สิทธิศร)
15. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(นางผ่องพัตรา บุญระมาตร)
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รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)
1. หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
วิทยาลัยนครราชสีมา
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- ไม่มี
วาระที่ 1.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”
ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคม
สหกิจศึกษาไทย มีกาหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้ า ใจ การด าเนิ น การจั ด สหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ให้ แ ก่ ค ณาจารย์ ห รื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษา 9 เครื อ ข่ า ย โดยเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับสิทธิ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จานวน 14 คน ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปยังสถาบันสมาชิกเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้สนใจ และได้มีสถาบันสมาชิกส่งรายชื่อผู้เข้า
รั บ การอบรมมาแล้ ว ทั้ ง สิ้ น 14 คน จาก 5 สถาบั น ประกอบด้ว ยมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จ านวน 2 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จานวน 4 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จานวน 3 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จานวน 4 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 1 คน ดังรายชื่อตามเอกสารที่แนบในวาระ
การประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 1.3 กาหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 17
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมแจ้ง่า ด้วยสมาคมสหกิจศึกษไทยมีกาหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยฝ่ายเลขานุการเครือข่ายได้ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันสมาชิกเครือข่ายส่ งบุคลากรใน
สั งกัด เข้าอบรมโดยยั ง ใช้สิ ท ธิ์ตามมติที่ป ระชุม คณะอนุกรรมการบริห ารเครื อข่ายครั้งที่ 4/2555 เมื่อวั นที่ 29
สิงหาคม 2555 และครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 โดยได้มีสถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ แจ้งจานวนและ
ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมแล้วจานวนทั้ งสิ้น 31 คนจาก 5 สถาบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2557)
ทั้งนี้ขอให้สถาบันสมาชิกที่ส่งรายชื่อแล้วดาเนินการลงทะเบียนเข้าอบรมในเว็บไซต์ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย
(http://www.tace.or.th) และชาระค่าลงทะเบียน จานวน 5,900 บาท และเครือข่ายจะดาเนินการสมทบอีก
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4,000 บาท หลังจากได้รับแจ้งจากสถาบันสมาชิก หลังจากนั้นสมาคมสหกิจศึกษาไทยจึงจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการอบรม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.4 แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรมและผลการประเมินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่น 14 - 16
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับ
สถาบันสมาชิกเครือข่ายได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิ บัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษารุ่น 14 - 16 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2556 วันที่ 2 - 5 กันยายน 2556 และวันที่ 5 – 8
พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของ
เครือข่ายฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.2555 โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้แจ้งข้อมูลการเข้าร่วม
ฝึกอบรมในรุ่นต่าง ๆ ดังนี้ 1) รุ่น 14 จานวน 35 คน 2) รุ่น 15 จานวน 18 คน 3) รุ่น 16 จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น
73 คน โดยจานวนดังกล่าวนับรวมคณาจารย์ที่สังกัดสถาบันสมาชิกเครือข่ายแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จากงบประมาณตาม
โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของเครือข่ายฯ ด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีเงินในโครงการ
ดังกล่าวคงเหลือ สถาบันแม่ข่ายจึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถาบันสมาชิกเครือข่ายใช้สิทธิ์การอบรมดังกล่าวในรุ่นที่
17
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.5 แจ้งเปลี่ยนแปลงตาแหน่งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามคาสั่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ า งที่ 1/2554 ลงวัน ที่ 14 มีน าคม 2554 ก าหนดให้ ผู้ ช่ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ คนที่ 1 นั้น
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ จึงขอ
แจ้งเปลี่ยนแปลงตาแหน่งรองประธานคนที่ 1 จากเดิมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายจัด
การศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.6 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2557
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ว่ า ด้ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การจั ด สรรทุ น
สนับสนุนการศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2557 โดยเปิดรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่สามารถไปลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนตามปกติ
หรือไปฝึกงานหรือไปฝึกสหกิจศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยให้สถาบันสมาชิกเครือข่ายพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด สถาบันการศึกษาละ 5
คน ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบในวาระการประชุม ทั้งนี้ให้สถาบันสมาชิก
ส่งเอกสารไปที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยไม่ต้องผ่านสถาบันแม่ข่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 1.7 การเสนอข้อเสนอโครงการประจาปี 2557 (TOR 2557) ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
สาหรับการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นประจาทุกปี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดทา
ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (TOR) ของบประมาณสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้แจ้งว่ามีงบประมาณจากัด ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนแผนการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
2556-2558 เพื่อให้สถาบันสมาชิกเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (TOR) ให้สอดคล้อง
กับแผนการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารแนบวาระการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.8 รายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินการโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556
จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิ น 840,000 บาท ประกอบด้ ว ยโครงการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “ระบบ
มาตรฐานสากล” จานวน 540,000 บาท โดยมีมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีเป็นผู้รับผิดชอบหลักและโครงการจัด
สัมมนารอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา จานวน 300,000 บาท โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นผู้รับผิดชอบหลักนั้น
เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้รับทราบผลการดาเนินงาน ฝ่ายเลขานุการเครื อข่ายฯ
จึงขอรายงานผลการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานสากล” กาหนดจัด ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 14 และ 20 กรกฎาคม 2556 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่14 - 15 และ 21 กันยายน 2556 มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา
ที่จะสาเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เป็นความต้องการของตลาดและองค์กร
วิส าหกิจ และเป็ น เงื่อนไขของกฎหมายให้ ส ามารถดาเนินการสอดคล้ องกับการพัฒ นาด้านธุรกิจและสั งคมของ
ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินงาน มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จานวนทั้งสิ้น 444 คน จาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (346 คน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (75 คน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (22 คน) และโรงพยาบาลโสธรรม
แพทย์ (1 คน) โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจตลอดโครงการในระดับดี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.8 (1)
2) โครงการรอบรู้ ป ระชาคมอาเซีย น : ความร่ ว มมื อสหกิจ ศึ กษา โดยมีก าหนดจัด ในวั นที่ 16
สิงหาคม 2556 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการ
ดาเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันสมาชิกได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน ผลกระทบของการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในภาพรวม ตลอดจนแนวทางการ
ด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ใ นประเทศกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น โดยได้ เ ชิ ญ วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อาทิ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวทางการสร้างความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน” และคุณวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล ผู้อานวยการ
อาวุโส Benchmark Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. เสวนา บรรยายหั ว ข้อเรื่อง “มุมมองของสถาน
ประกอบการต่อคุณภาพบั ณฑิตในยุ คประชาคมอาเซียน” นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาหัว ข้อเรื่อง “การ
ดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา” โดยได้รับเกียรติ
จาก Mr. Puwanat Wantanachaisaeng, GMR-General Manager Refinery Kemaman Bitumen Company
รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557
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Sdn Bhd, Malaysia. อาจารย์ ดร. สุพ รรณี จัน ทร์ภ ิร มณ์ อาจารย์ป ระจ าสาขาวิช าวิศ วกรรมเคมี ผู ้ช ่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. สุ นิ ติย า เถื่อนนาดี รองผู้ อานวยการศูนย์ส หกิจศึกษาฯ และนายหั สดี พิมพ์ สุ ว รรณ และ
นายวิวัฒน์ อั่วกลาง ศิษย์เก่ามทส. ซึ่งเป็น อดีตนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ดาเนินการเสวนาโดย อาจารย์
ดร.ธีระสุต สุขกาเนิด หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 406 คน
ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาจากสถาบันสมาชิกเครือข่าย จานวน 11 สถาบัน และ
สถานประกอบการ 1 แห่ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ในระดับ 4.53 (คะแนนเต็ม 5) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.8(2)
ข้อสังเกตที่ประชุม
ในการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานสากล” ควรมีนักศึกษาจาก
หลายสถาบันที่เป็นสถาบันสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากระยะเวลาการจัดและสถานที่
จัด ทาให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2556
ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้จัดทาร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพื่อรับรองรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวมผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการโดยมีผุ้แจ้งรับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข จานวน 2 ท่าน ส่วนกรรมการท่านอื่น ๆ ไม่ได้แจ้งกลับ จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2556
ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครั้งที่ 3/2556 เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมครั้ง
ที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 เนื่องจากไม่มีกรรมการแจ้งรับรองกลับเพราะระบบอินเตอร์เน็ต
ขัดข้องนั้น ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนแล้ว และมีกรรมการแจ้งรับรองกลับมาโดยมีข้อแก้ไข 1 ท่าน โดยขอแก้ไขหน้า
แรก รายชื่อผู้เข้าประชุมลาดับที่ 9 และ 12 จาก “วงศ์ประทุม” เป็น “วงศ์ชัยประทุม” ส่วนกรรมการท่าน อื่น ๆ
ไม่ได้แจ้งกลับ จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 3.2 รายงานผลการดาเนินงานวิจัยของเครือข่ายฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินงานโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ 2554 เรื่อง “ความ
คาดหวังความสามารถหลักในการทางาน (Competency) ของนิสิต นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา : มุมมองของ
นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ” โดยแบ่งกลุ่มการวิจัยเป็น 4 กลุ่ม จึงขอรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
1. กลุ่ มสั งคมศาสตร์ ดาเนิ น การจั ดทารายงานการวิจั ย และเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว
รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557
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2. กลุ่ ม วิ ศ วกรรมศาสตร์ ด าเนิ น เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว อยู่ ร ะหว่ า งเสนอร่ า งรายงานการวิ จั ย ให้
คณะกรรมการตรวจประเมิน
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการปรับประบวนการวิจัยสารวจเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มแทน
เนื่ องจากผู้ ตอบแบบสอบถามมีจานวนน้อย และดาเนินการสั มภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ ว อยู่
ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย
4. กลุ่มวิจัยเกษตรศาสตร์และอาหาร ได้มีการปรับประบวนการวิจัยสารวจเป็นการสัมภาษณ์กลุ่ม
แทนเช่นเดียวกับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนน้อย แต่
ยังไม่มีความคืบหน้าโดยฝ่ายเลขานุการเครือข่ายฯ โดยมติที่ประชุมคณะทางานวิจัย ให้ทาหนังสือ
แจ้งขอให้ประธานคณะทางานกลุ่มวิจัยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 21 ตุลาคม 2556 และจาก
การดาเนินการดังกล่าวพบว่าผู้รับผิดชอบการดาเนินงานวิจัยยังไม่มีความคืบหน้าในการดาเนินงาน
ดังนั้นที่ประชุมจึงมีข้อเสนอให้อ าจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล ผู้จัดการโครงการวิจัยฯ เป็น
ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการด าเนิ น งานวิ จัย กลุ่ มวิ จัย เกษตรศาสตร์แ ละอาหาร แทนอาจารย์จิ รเชษฐ์
โนรีรัตน์ และขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติดังกล่าวไปยังผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอพิจารณา

วาระที่ 4.1 แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2557
ประธานที่ประชุมรายงานว่า ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย
และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ได้กาหนดให้วันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสหกิจศึกษาไทย โดยจัด
ให้มีกิจกรรมวิชาการ การจัดปาฐกถาและการจัดนิทรรศการ กอปรกับที่ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ได้กาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 6 ประจาปี
พ.ศ. 2557 โดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
1. ที่ประชุมมอบให้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นคณะกรรมการ
จั ด งานฝ่ า ยวิช าการร่ ว มกั บ เครื อข่ า ยฯ ภาคตะวัน ออก เครือ ข่ ายฯ ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง และ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
2. กาหนดร่างเกณฑ์การตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปี พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบในวาระการประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระที่ 4.2 การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจาปี พ.ศ. 2557
ประธานที่ประชุมเสนอว่า ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษา
ไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย มีกาหนดจัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยทุกวันที่ 6 มิถุนายน ของ
ทุกปี โดยกาหนดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงานสหกิ จศึกษาดีเด่นประเภทต่าง ๆ ด้วย และเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้ อมสาหรั บการนาเสนอผลงานเข้าร่ว มกิจกรรมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติ เนื่องในวัน
สหกิจศึกษาไทย ประจาปี 2557 จึงใคร่ขอหารือที่ประชุมดังนี้
1. กาหนดการจั ด กิ จ กรรมประกวดโครงงานสหกิจ ศึ ก ษาดี เ ด่ น ระดั บ เครือ ข่ า ยฯ ครั้ ง ที่ 2 ทั้ ง นี้
สานั กงานคณะกรรมการจะเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมด้วย และขอให้เครือข่ายแจ้ง
รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557

หน้า 6 จาก 8

กาหนดวันจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย และควรดาเนินการให้แล้ว
เสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดาเนินงานจัดกิจกรรม โดยในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
3. สถานที่ รูปแบบการดาเนินการ
ข้อสังเกตที่ประชุม
1) กาหนดให้ส ถาบันที่รับผิดชอบหลักในการจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับ
เครื อ ข่ า ยฯ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด กิ จ กรรม 2 ปี แล้ ว ให้ เ วี ย นการรั บ ผิ ด ชอบไปยั ง สถาบั น อื่ น ๆ ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้
มหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้ อีก 1 ปี
2) ในปีถัดไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระที่ 4.3 การจัดทาแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ตามที่ เ ครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ กษาภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ างได้ เ ริ่ม ด าเนิน การมาตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2551 โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและนาไปสู่
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของเครือข่าย นั้น เพื่อให้การดาเนินงานของเครือข่ายสอดคล้องกับแผนการดาเนินการ
ส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2556-2558 กอปรกับ
เครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ได้ ก าหนดกรอบแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ครื อ ข่ า ยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2558-2560 จึงใคร่ขอความเห็นชอบที่ประชุมกาหนดจัดประชุมสั มมนาคณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การ
ดาเนินงานขอเครือข่ายต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าการดาเนินการควรทาในรูปแบบคณะทางานย่อยเพื่อจัดทา
ร่างก่อนดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอรายชื่อคณะทางานชุดจัดทาร่างแผนกลยุทธ์ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4) อาจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5) อาจารย์ธิติ ปัญญาอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6) นางภูษณิษา นวลสกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งอนุญาตไปยังต้นสถาบันต้นสังกัดของคณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว
ข้างต้นด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระที่ 4.4 เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารเสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า อ้ า งถึ ง ค าสั่ ง คณะกรรมการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษาภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนที่ 1/2554 เรื่ องแต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการบริห ารเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ กษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยกาหนดให้กรรมการมีวาระในการดารงตาแหน่ง คราว
ละ 2 ปี นั้น บัดนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินงานบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ครบกาหนดวาระแล้ว
รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557

หน้า 7 จาก 8

เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การบริ ห ารเครื อ ข่ า ยสหกิ จ ศึ ก ษาฯ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
บริหารงาน ฝ่ายเลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนจากสถาบันการศึกษาสมาชิกที่เหมาะสม
ดารงตาแหน่งคณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
ข้อสังเกตที่ประชุม
1) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันสมาชิก จึงได้ขอแจ้ง
เปลี่ ย นชื่ อและตาแหน่ ง ของคณะอนุ กรรมการบริ ห ารเครือ ข่ ายฯ ตามคาสั่ ง คณะกรรมการบริ ห ารเครือ ข่ า ย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 1/2554 ดังนี้
ลาดับที่ 2
จาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็น รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและติดตามประมวลผลงาน
ลาดับที่ 3
จาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
เป็น หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา
ลาดับที่ 7
จาก ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา
เป็น รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับที่ 10
จาก รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็น คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
และตามคาสั่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 2/2555
จาก นักวิชาการศึกษาระดับ 8 ชานาญการพิเศษ กองบริการการศึกษา
เป็น หัวหน้าสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) เนื่ องจากยั งไม่มีข้อมูลวาระการดารงตาแหน่งของประธานเครือข่าย ที่ประชุมจึง
มอบหมายฝ่ายเลขานุการศึกษาข้อมูลและเสนอเป็นว่าสืบเนื่องในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.
ผู้บันทึกการประชุม

นางผ่องพัตรา บุญระมาตร

ผู้ตรวจทาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ประธานคณะอนุกรรมการ

รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้า 8 จาก 8

(ร่าง) รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2557
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายนามผู้เข้าประชุม
1. ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
2. รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน รองประธานฯ คนที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
รองประธานฯ คนที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไธ อุดมอริยทรัพย์ แทน)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(นางภูษณิศา นวลสกุล แทน)
5. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(อาจารย์ชุลีรัตน์ อรุณส่ง แทน)
6. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
(อาจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์)
7. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
อนุกรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
(อาจารย์ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล แทน)
8. หัวหน้าสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(นางภูษณิศา นวลสกุล)
9. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(นางผ่องพัตรา บุญระมาตร)
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)
1. ผู้อานวยการสานักสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2. หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
3. ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2557

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557

รองประธานฯ คนที่ 3
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
หน้า 1 จาก 6

6. รองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
วิทยาลัยนครราชสีมา
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
9. นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ

รายนามผู้ร่วมประชุม
นางสาวพรรษธรณ์ รัชนาลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- ไม่มี
วาระที่ 1.2 รายงานผลการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”
ฝ่ ายเลขานุ ก ารแจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ร่ว มกั บ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย กาหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดาเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ให้แก่คณาจารย์หรือผู้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของสถาบั นอุดมศึกษาในเครือข่ายพัฒ นาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย โดยเครือข่ายพัฒ นาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จานวน 14 คน จาก 5 สถาบัน ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตร 13 คน ไม่ผ่าน 1 คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 1.3 รายงานผลการเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”รุ่นที่ 17
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารแจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ ส มาคมสหกิ จ ศึ ก ษไทยก าหนดจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
สหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม
กรุ งศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา และสถาบั นสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ส่ งบุคลากรเข้ารับ การอบรมทั้ งสิ้ น
43 คน จาก 6 สถาบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.4 กาหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 18
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารแจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่ า ด้ ว ยสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยมี ก าหนดจั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
สหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม
รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2557

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557
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กรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง จึงใคร่ขอประชาสั มพั นธ์การจัดอบรมหลั กสู ตรดังกล่ าวเพื่อให้ ส ถาบันสมาชิกเข้ารับการอบรม โดยมี
รายละเอียดตามกาหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สมาคมสหกิจศึกษาไทย
http://www.tace.or.th
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ครั้งที่ 1/2557
ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้จัดทาร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพื่อรับรองรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวมผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้
แจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
จานวน 2 ท่าน
แจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไข
จานวน 3 ท่าน ดังนี้
หน้าแรก รายนามคณะกรรมการลาดับที่ 3 แก้ไขจาก อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไธ อุดมอริยทรัพย์ เป็น
“อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์”
หน้าที่ 5 วาระที่ 1.8 ให้เพิ่มข้อสังเกตของที่ประชุม
หน้าที่ 7 วาระที่ 4.4 บรรทัดที่ 3 นับจากข้างล่าง ตกคาว่า "การ" เป็น "โดยกาหนดให้กรรมการมีวาระ"
และที่ประชุมได้มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
หน้า 4 วาระ 1.7 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก ....ขอเสนแผน........ เป็น .....ขอเสนอแผน ....
หน้า 8 วาระ 4.4 ข้อสังเกตที่ประชุมข้อ 2) บรรทัดสุดท้าย แก้ไขจาก .....เสนอเป็นว่าสืบเนื่อง... เป็น......
เสนอเป็นวาระสืบนื่อง
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินงานวิจัยของเครือข่ายฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วัน ที่ 13 มกราคม 2557 เห็ น ชอบให้ ผู้ จั ด การโครงการวิ จั ย “ความคาดหวังความสามารถหลั ก ในการท างาน
(Competency) ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา : มุมมองของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ” (ดร.บุษยา
วงษ์ชวลิตกุล) เป็นผู้ดาเนินการวิจัยกลุ่มวิจัยเกษตรศาสตร์และอาหาร โดยฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้ดาเนินการแจ้ง
มติทปี่ ระชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มวิจัยใช้ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดตามกลุ่มตัวอย่าง สกอ.ยังไม่ตอบกลับ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2557

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557
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วาระที่ 3.2 เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2557 เห็นชอบให้เลื่อนวาระการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนา
สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลวาระการดารงตาแหน่งของประธานเครือข่ายฯ
มาประกอบกอบในการพิจารณานั้น
ในการนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมข้อมูลวาระการดารงตาแหน่งของประธานเครือข่ายฯ แล้วพบว่ามี
การกาหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ ( TOR) ในหัวข้อระบบการบริหารจัดการและแผนการดาเนินงานสหกิจศึกษา ปี
2552 ว่าการดารงตาแหน่งของประธานเครือข่ายไม่ควรเกิน 2 วาระ อย่างไรก็ตามฝ่ายเลขานุการได้มีการสารวจ
ข้อมูลการแต่งตั้งประธานเครือข่ายอื่น ๆ พบว่าเครือข่ายส่วนใหญ่ให้สถาบันแม่ข่ายเป็นประธานยังไม่มีการเปลี่ยน
ข้อสังเกตที่ประชุม
เนื่องจากเครือข่ายส่วนใหญ่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงประธานเครือข่าย จะให้สถาบันที่เป็น
แม่ข่ายดารงตาแหน่งประธานมากกว่า 2 วาระ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาบันแม่ข่าย มีการดาเนินงานด้านสหกิจศึกษา
เต็มรูป แบบมากกว่า ดังนั้ น ที่ป ระชุมจึ งเสนอให้ ผู้ อานวยการศูนย์ส หกิจศึกษาและพั ฒ นาอาชีพ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานอนุกรรมการอีกวาระ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผล
งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นรองประธานคนที่ 1 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นรองประธานคนที่ 2 แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องจาก
มีการเปลี่ ย นแปลงผู้ แทนจากผู้ ช่ว ยอธิการบดีฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เป็ น ประธานกรรมการโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผู้อานวยการสานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นรองประธานคนที่ 3
หั ว หน้ าส านั กงานพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา มหาวิท ยาลั ยอุ บลราชธานี เป็ น อนุ กรรมการและเลขานุ การ และ
นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนอนุกรรมการที่มาจากสถาบันอื่น ๆ ขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานเพื่อ
ยืนยันอีกครั้ง และเสนอจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระที่ 3.2 คณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อ้างถึงมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557
เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาร่างแผนกลยุทธ์ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือขออนุญาตจากต้นสัง กัดและ
ได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว โดยคณะทางานประกอบด้วย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4) อาจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5) อาจารย์ธิติ ปัญญาอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6) นางภูษณิศา นวลสกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อให้ การจัดทาร่างแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดพิจารณากาหนดแผนการดาเนินงานของคณะทางานชุดดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมคณะจัดทา
ร่างแผนกลยุทธ์เครือข่ายฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอพิจารณา
วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบโครงการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
ประจาปี พ.ศ.2557
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรับผิดชอบหลักในการ
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานระดับเครือข่ายอีกวาระหนึ่งนั้น
เพื่อให้ดาเนินการจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
1)
2)
3)
4)

ร่างโครงการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายประจาปี 2557
เกณฑ์การให้คะแนน
แบบประเมินการนาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล

โดยที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้
1. กาหนดการดาเนินงาน
วันที่ 25 มีนาคม 2557 ทุกสถาบันส่งโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
วันที่ 28 มีนาคม 2557 ประกาศผลโครงงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าประกวด
วันที่ 9 เมษายน 2557 จัดกิจกรรมประกวดโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก
2. กาหนดการเสวนาในวันประกวด
ที่ประชุมเสนอหั วข้อการเสวนาในประเด็น “การขับเคลื่อนสหกิจศึกษานานาชาติ ” โดยเชิญนักศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2-3 คน ผู้ร่วมเสวนาในส่วนของคณาจารย์
นิเทศให้เชิญ ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนสถานประกอบการให้
เชิญ คุณธีระศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด และพิธีกรดาเนิน
รายการให้ เชิญเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒ นาอาชีพ (นางสาวสุมิตรา วิไชยคามาตย์) ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. กรรมการคัดเลือกประเภทโครงงาน ให้ประสานคณะกรรมการปีที่แล้วและเสนอคุณชัยวัฒน์ โชคถาวร
จากบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด เพื่อเป็นคณะกรรมการคัดเลื อกโครงงานด้านสั งคมศาสตร์
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ให้ ฝ่ ายเลขานุ การประสานส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกครั้งเนื่ องจาก สกอ.ได้แจ้ง
กาหนดการให้ส่งโครงงานภายใน 28 มีนาคม 2558 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 4.2 กาหนดการส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษา 9 ภูมิภาค กาหนดจัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยขึ้นเป็นประจาทุกวันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปีนั้น ด้วยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งเวียนเอกสารขอให้เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในวันสหกิจศึกษา
ไทย ประกอบด้วยกาหนดประเด็นการเสวนาสหกิจศึกษาพร้อมวิทยากร ข้อมูลสาหรับการจัดนิทรรศการ เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2557
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เพื่อให้การดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการนี้ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
1. ประเด็นการส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่าย
- กาหนดวันส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประเภท ก-ง
- กาหนดวันคัดเลือกและตัดสินรางวัลประเภท ก-ง
- กาหนดผู้แทนเพื่อเป็นคณะทางานในการตัดสินรางวัล
(รายละเอียดประเภทรางวัลตามเอกสารแนบ)
2. กาหนดประเด็นการเสวนาสหกิจศึกษาพร้อมวิทยากรในฐานะประธานกรรมการฝ่ายวิชาการวันสหกิจ
ศึกษาไทย
ข้อสังเกตที่ประชุม
1) ผลงานสหกิจ ศึ กษาดี เด่ น ประเภท ก-ง ทุ กสถาบั น สามารถส่ งผลงานได้โดยดู เกณฑ์ ก าร
คัดเลือกขอสกอ. ประกอบ โดยเฉพาะในส่วนของสถานศึกษาดาวรุ่งทุกสถาบันสามารถเสนอ
ได้แม้ว่าจะได้รับเครือข่ายแล้ว ก็สามารถเสนอเพื่อส่งประกวดระดับชาติได้อีก
2) กาหนดส่งขอให้ส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557
3) กาหนดวันคัดเลือก อาจจะเป็น 8 เมษายน 2557 หรือ 9 เมษายน 2557 เพื่อกรรมการจะได้
ไม่ต้องเดินทางหลายครั้ง
4) คณะทางานในการตัดสินรางวัล เป็นคณะอนุกรรมการชุดปัจจุบัน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระที่ 4.3 สารวจจานวนนักศึกษาและหลักสูตรที่มีการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิกเครือข่าย
ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้ การรายงานผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาของเครือข่าย
พัฒ นาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นไปอย่าง
เรี ย บร้ อ ยและได้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น จริ ง ฝ่ ายเลขาจึ งขอเสนอให้ ส ถาบั น สมาชิ ก พิ จ ารณาให้ ข้ อ มู ล จ านวนนั ก ศึ ก ษา
สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ และรายชื่อหลักสูตรที่มีการจัดสหกิจศึกษา รวมทั้ งปัญหาอุปสรรคในการ
จัดสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดทาข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา
2556 ต่อสกอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอรวบรวมข้อมูลภายใน 30 เมษายน 2557 ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้เปลี่ยน
กาหนดการส่งมาเป็น 30 มีนาคม 2557
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกการประชุม

นางผ่องพัตรา บุญระมาตร

ผู้ตรวจทาน

นางภูษณิศา นวลสกุล
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ประธานคณะอนุกรรมการ
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(ร่าง) รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2557
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายนามผู้เข้าประชุม
1. ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. ผู้อานวยการสานักสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7. ประธานกรรมการโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
11. รองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12. หัวหน้าสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)
1. รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2557

วันศุกร์ 11 เมษายน 2557

ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
อนุกรรมการ รองประธานฯ คนที่ 2
(อาจารย์ชุลีรัตน์ อรุณส่ง แทน)
รองประธานฯ คนที่ 3
(ดร.อลงกต ยะไวทย์)
อนุกรรมการ
(นางภูษณิศา นวลสกุล แทน)
อนุกรรมการ
(อาจารย์พิเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม)
อนุกรรมการ
(อาจารย์ฐิติ ปัญญอินทร์)
อนุกรรมการ
(อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไธ อุดมอริยทรัพย์ แทน)
อนุกรรมการ
(อาจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์)
อนุกรรมการ
(อาจารย์ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล แทน)
อนุกรรมการ
(อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์)
อนุกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี)
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
(นางภูษณิศา นวลสกุล)
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
(นางผ่องพัตรา บุญระมาตร)
รองประธานฯ คนที่ 1
หน้า 1 จาก 7

2. หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
วิทยาลัยนครราชสีมา
5. นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ

รายนามผู้ร่วมประชุม
นางสาวพรรษธรณ์ รัชนาลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1. การจัดประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาร่างแผนกลยุทธ์ เครือข่ายพัฒ นาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกแยง
เหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะทางานประกอบด้วย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4) อาจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5) อาจารย์ธิติ ปัญญาอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6) นางภูษณิศา นวลสกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้จะได้ประสานสถาบันสมาชกเพื่อประชุมเชิงปฏิ บัติการ การจัดทแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ ในโอกาส
ต่อไป
2. การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจาปี 2557
ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กาหนดจัดกิจกรรมประกวดโครง
นั กศึกษาสหกิจ ศึกษาดีเด่น ระดับ เครือข่ายระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 ฝ่ ายเลขานุการจึงขอ
สรุปผลการดาเนินงานดังนี้

รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2557

วันศุกร์ 11 เมษายน 2557

หน้า 2 จาก 7

1) ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับที่

มหาวิทยาลัย

1

มทร.อีสาน

2
3

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อโครงงาน

น.สกมลชนก สุขทะเล
นายบุญมี กรุงโคก
กรวด

การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อปรับปรุง
สายการผลิตผ้าคาดศีรษะ (Head Band)สไตล์ 143 บริษัท
ถุงเท้าไทย จากัด ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาแนวทางในการลดปริมาณการใช้น้าใน
กระบวนการฟื้นฟูสภาพเรซิน

ม.อุบลราชธานี น.ส.สุดารัตน์ แว่นศิลา
นายภาสุร อูปแก้ว
มทส

น.ส.เทพนารี ครองสาราญ

โครงการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์การท างาน
ของพนักงานแผนก
Machining ด้วยวิธีการ REBA และประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงที่ Line Core M.21 และ M.22

2) ประเภทโครงงานด้านสังคมศาสตร์
ลาดับที่
1

มหาวิทยาลัย
มทส.

ชื่อ - นามสกุล
นายณัฐพล ศรีอุฬารวัฒน

2

ม.อุบลราชธานี

น.ส.จินตนา ผลเพิ่ม
น.ส.สุวรรณี ยืนยง

3

มทร.อีสาน

มติที่ประชุม

ชื่อโครงงาน
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสินเชื่อเพื่อการ
เคหะของธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 4
กระบวนงานระบบทะเบียนประวัติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

น.ส.วลัยภรณ์ เกตุสระน้อย การปรับปรุงการทางานเพื่อลดของเสียใน
น.ส.ระวีวรรณ เรืองเกษม กระบวนการผลิตลูกสูบ

รับทราบ

วาระที่ 1.3 ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติประเภทโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตามที่ เครื อข่ายพั ฒ นาสหกิจ ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่ าง กาหนดจัดกิจกรรมตัดสิ น
โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 และได้คัดเลือกโครงงานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นลาดับที่ 1 เข้าประกวดในระดับชาติ ทั้งนี้เฉพาะโครงงานด้านสังคมศาสตร์ เครือข่ายฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตัดสินรางวัลด้านสังคมศาสตร์ ได้ส่งโครงงานลาดับที่ 2 (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เข้าประกวด
แทนลาดับ 1 เนื่องจากนักศึกษาติดภารกิจและขอสละสิทธิ์ โดยมีการนาเสนอผลงานในวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ บัดนี้คณะกรรมการการตัดสินรางวัลประเภทโครงงานนักศึกษา
ได้พิจารณาตัดสินและแจ้งผลมายังประธานเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1) รางวัลประเภท : นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
เครือข่ายภูมิภาค
: เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก
ชื่อ-นามสกุล
: นายประทิตย์ ขอวิจิตรไพศาล
หลักสูตร/สถาบัน
: สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี
รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2557
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ชื่อสถานปฏิบัติงาน
ชื่อโครงงาน-ผลงาน

: บริษัท โมเดิร์นอิมพ์แอนด์เอ็กพ์ จากัด ประเทศกัมพูชา
: การจัดการระบบโลจิสติกส์ให้มปี ระสิทธิภาพในกิจกรรม
การขนส่งนมบีทาเก้นในเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
2) รางวัลประเภท : โครงงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
เครือข่ายภูมิภาค
: เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาววิภาวี จันทร์แก้ว
หลักสูตร/สถาบัน
: สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อสถานปฏิบัติงาน
: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ชื่อโครงงาน-ผลงาน
: การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
3) รางวัลประเภท : โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภูมิภาค
: เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ชื่อ-นามสกุล
: นายสถาพร สุขลิ้ม และ นายภาณุพงศ์ สวัสดี
หลักสูตร/สถาบัน
: สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อสถานปฏิบัติงาน
: สานักงานการประปาส่วนภูมภิ าค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ชื่อโครงงาน-ผลงาน
: การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทา
ฐานข้อมูลระบบท่อน้าและหัวดับเพลิง เพื่อระงับเหตุ
อัคคีภัยบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และ ไอโอเอส
4) รางวัลประเภท : นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น
เครือข่ายภูมิภาค
: เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์
หลักสูตร/สถาบัน
: สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อสถานปฏิบัติงาน
: บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จากัด
ชื่อโครงงาน-ผลงาน
: การปรับปรุงระบบ Deaerator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดออกซิเจน

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาในงานมหกรรมอุดมศึกษา
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดจัดงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 ขึ้นระหว่าง
วันที่ 23- 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป โดยงานดังกล่าวได้นากิจกรรมสหกิจศึกษามาเป็น
ส่วนหนึ่งของงานมหกรรมอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักและเข้าใจหลักสูตรสหกิจศึกษารวมถึงเห็น
ประโยชน์ ของสหกิจศึกษาว่าเป็ น หนึ่ งในช่องทางของการพั ฒ นาศักยภาพบั ณ ฑิตให้ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การจั ดกิจ กรรมครั้งนี้ จ ะมีการมอบรางวัล แก่นักศึ กษาดีเด่นระดับชาติ การนาเสนอผลงานของ
นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาดี เด่ น ระดั บ ชาติ การบรรยายและเสวนา เป็ น ต้ น โดยผู้ ส นใจเข้ าร่ ว มกิ จกรรมสามารถ
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://www.mua.go.th ตัง้ แต่วันที่ 7 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดและกาหนดการ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ครั้งที่ 2/2557
ตามที่ได้มีการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒ นาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาร่างรายงานการ
ประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพือ่ รับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวม
ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้
แจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข จานวน 2 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน
แจ้งทราบรายงานการประชุมจากกรรมการ 9 ท่าน
ส่วนกรรมการท่านอื่น ๆ ไม่ได้แจ้งกลับ จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมขอแก้ไขเพิ่ม เติมในหน้าแรกลาดับที่ 5 รองคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อนุกรรมการ เป็น “ลาดับที่
3 รองประธานฯ คนที่ 2” แทนลาดับที่ 3 เดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อ้างถึงมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 มี
มติเห็นชอบให้เสนอชื่อประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการการ และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารประสานสถาบั น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยเพื่ อ เสนอชื่ อ และต าแหน่ ง ท าหน้ า ที่
อนุกรรมการ เพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างต่อไป โดยมีกาหนดให้เสนอชื่อภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 ในการนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมข้อมูล
การเสนอชื่อโดยมีสถาบันที่เสนอชื่อแล้วจานวน 6 สถาบัน อยู่ระหว่างการติดตามอีก 7 สถาบัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 3.2 รายงานผลการดาเนินงานวิจัยของเครือข่ายฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เรื่องการขอนุมัติเปลี่ยนแปลง
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ว่าอยู่ระหว่างการรออนุมัติเปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลของกลุ่มวิจัยกลุ่มเกษตร
และเทคโนโลยีอาหาร จากสกอ. นั้ น ด้วยฝ่ ายเลขาได้ประสานไปที่ผู้ รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางอัจฉรา ปัทมวิภาค : ผอ.กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา) เมื่อวันที่ 8 เมษายน
2557 และได้รับแจ้งว่าเห็น ชอบตามเสนอโดยได้แจ้งไปที่ผู้ดาเนินการวิจัยวาจาแล้ว ทั้งนี้สกอ.จะไม่แจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ให้เครือข่ายดาเนินการได้เลย
ข้อสังเกตที่ประชุม
มติที่ประชุม

ขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานสกอ.แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

เห็นชอบ

รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2557

วันศุกร์ 11 เมษายน 2557
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอพิจารณา
วาระที่ 4.1 พิจารณาคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่ายฯ ประจาปี พ.ศ.2557
อ้างถึงมติที่ ป ระชุม คณะอนุ ก รรมการบริห ารเครือ ข่ายพั ฒ นาสหกิจศึ กษาภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ตอนล่างครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 กาหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึก ษา
ประเภทต่าง ๆ ในระดับเครือข่ายโดยกาหนดให้สถาบันสมาชิกส่งผลงานภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เพื่อพิจารณา
คัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าประกวดในระดับชาติ แต่เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
กาหนดการประกวดรางวัลประเภทต่าง ๆ โดยขอให้ เครือข่ายฯ ส่งผลงานเฉพาะประเภทโครงงานนักศึกษา 4
ประเภทก่อนนั้น
ในการนี้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม จึงได้บรรจุวาระการตัดสินรางวัลประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากประเภท
โครงงานนักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกดังนี้
1. สถานศึกษาดาเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น (ไม่ส่ง)
2. สถานศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นดาวรุ่ง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
3. สถานศึกษาดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น (ไม่ส่ง)
4. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4.2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
5. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ
5.1 คุณเบญจวรรณ ฤกษ์สมเด็จ (กลุม่ มิตรผล)
5.2 คุณจิรวัฒน์ ลัคนาวัน (บริษัท เบนช์มาร์ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด)
6. สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
6.1 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6.2 บริษัท วาลีโอ สยามเทอร์มอล ซิสเต็ม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบริษัท
7. สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
7.1 Hitachi Automotive Systems Korat ,Ltd. โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7.2 บริษัท ซีพีเอฟ สีคิ้ว (ศูนย์การเรียนรู้) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยที่ประชุมขอให้ทุกสถาบันส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2557
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการหลัก
สุตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27
มิถุนายน 2557 ทั้งนี้จะมีหนังสือประชาสัมพันธ์เป็นทางการอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2557

วันศุกร์ 11 เมษายน 2557
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ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ผู้บันทึกการประชุม

นางผ่องพัตรา บุญระมาตร

ผู้ตรวจทาน

นางภูษณิศา นวลสกุล
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ประธานคณะอนุกรรมการ

รายงานการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2557

วันศุกร์ 11 เมษายน 2557

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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