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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2556 

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.15 – 11.15 น. 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบรหิาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และห้องประชุมวจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพฯ   

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. อธิการบดี (ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า)         ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์)   รองประธาน 
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล)   กรรมการ 
4. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ แทน)     กรรมการ 
5. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล แทน)     กรรมการ 
6. คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ (ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ แทน)   กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการเทคโนธานี (ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา)       กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา (นางสาวจินตนา สินใหม่ แทน)     กรรมการ 
9. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ          กรรมการ 
10. ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล         กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)     กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1.  คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้แทน กรรมการ 
 2. คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์หรือผู้แทน  กรรมการ 
 3. คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์หรือผู้แทน  กรรมการ 

      4. นายพรเทพ ศุภธราธาร    กรรมการ 
5. นายกิติ มาดิลกโกวิท    กรรมการ 
6. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (อ.ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย) 
2. นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
3. นางศิริรัชนี ฉายแสง   รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
4. นายอุดมศักดิ์ บัวส าราญ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
5. นางสาวพัชรี ขอหมั่นกลาง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

เริ่มประชุมเวลา  10.15 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- 
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วาระท่ี 1.2 สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2556 ในวันที่ 26 กันยายน 2556  ณ สถาบันไทยเยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างพนักงานที่
ปรึกษาจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณาจารย์
นิเทศ และนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 44 คน ประกอบด้วยพนักงานที่ปรึกษา 19 คน  
คณาจารย์นิเทศ 2 คน และนักศึกษา 23 คน ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ในระดับ
คะแนน 4.17 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.3 สรุปผลการจัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษา 2556 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศ ประจ าปีการศึกษาที่ 
2556 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และวางแผนการด าเนินงานร่วมกันกับสาขาสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีสาขาวิชา
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 18 สาขาวิชา จาก 24 สาขาวิชา นอกจากนี้แล้วยังได้เสนอกรอบการด าเนินงานสหกิจศึกษา
นานาชาติ และทุนสนับสนุน เพ่ือหารือที่ประชุมด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาโครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน: ความร่วมมือสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถาบันสมาชิก
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาโครงการ “รอบรู้ประชาคม
อาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันสมาชิกได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวม ตลอดจนแนวทางการด าเนินงาน         
สหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์      
ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย คุณวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล ผู้อ านวยการอาวุโส Benchmark 
Electronics (Thailand) Public Co., Ltd., Mr. Puwanat Wantanachaisaeng, GMR-General Manager Refinery 
Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd, Malaysia. คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ และศิษย์
เก่ามทส. อดีตนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เป็นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 406 คน 
ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาจากสถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ 11 สถาบัน และ
สถานประกอบการ 1 แห่ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ในระดับ 4.53 (คะแนนเต็ม 5)  

มติที่ประชุม รับทราบ   

วาระท่ี 1.5 สรุปผลเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2556 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา
ที่ 2/2556 (ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 9 กันยายน – 27 ธันวาคม 2556) สรุปผลการเตรียมความพร้อมก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดังนี้  
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1. ผลการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2556  ในภาคการศึกษาที่ 
1/2556 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จ านวน  619 คน จาก  19 สาขาวิชา ผ่าน 617 คน     
ไม่ผ่าน 1 คน และถอน 1 คน  

2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติในภาคการศึกษาที่ 1/2556  ประกอบด้วย
หัวข้อ แนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ   รอบรู้ประชาคมอาเซียน  การเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการท างานเพ่ือ
ต้อนรับ AEC  ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เทคนิคการเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ  วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว มารยาทสากล  การเตรียมความพร้อม
เพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ  อบรมเกี่ยวกับข้อมูลรายประเทศ  และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระท่ี 1.6 สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจ า 

ด้วยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ได้
แจ้งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ในภาคการศึกษาที่ 
1/2556 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 2 คน โดยสถานประกอบการแจ้งให้ทราบว่าได้ตอบรับนายศุภชัย  อินบ ารุง       
ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดี เข้าท างานในต าแหน่งสัตวบาลประจ าฟาร์มไก่พันธุ์ สายธุรกิจไก่-เป็ด บริษัท เจริญโภค-
ภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระท่ี 1.7  ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2556 

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับความเห็นชอบก าหนดภาคสหกิจศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้วนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงได้จัดท าปฏิทิน
กิจกรรมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2556 และตารางการบรรยายรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.8 ก าหนดการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา 2556 

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ร่วมกับจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. เป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพบกันระหว่างสถานประกอบการที่มีความ
ต้องการรับสมัครงานและนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ซึ่งก าลังมองหาต าแหน่งงานที่ตนเองสนใจ และเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นที่รู้จักของ
นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2556 มีก าหนดการจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 
กิจกรรมประกอบด้วยการเปิดบูธรับสมัครงานและรับสมัครงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ การจัด
นิทรรศการจากหน่วยงานราชการ กิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพ กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สมัครงาน ติดประกาศรับสมัครงานจากสถานประกอบการที่ไม่มาร่วมงาน การค้นหาข้อมูลต าแหน่งงานว่างผ่าน
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม จากรถยนต์ให้บริการเคลื่อนที่ของส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 
ส าหรับปีการศึกษานี้ได้เพ่ิมกิจกรรมตลาดนัดสหกิจศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3  และเปิด
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โอกาสให้สถานประกอบการที่มาร่วมกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย คาดว่า
จะมีสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 90 แห่ง มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.9 รายงานผลการด าเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2555-2556 นั้น ศูนย์สหกิจศึกษา 
และพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะประธานเครือข่ายฯ ขอรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน  2556 ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยเรื่อง“ความคาดหวังความสามารถหลักในการท างาน (Competency) ของนิสิต 
นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา : มุมมองของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ”  โดยแบ่งกลุ่มการวิจัยเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

- จัดท ารายงานการวิจัยกลุ่มสังคมศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยและเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแล้ว  

- อยู่ระหว่างเสนอรายงานการวิจัยกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ให้คณะกรรมการตรวจประเมิน  
- อยู่ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่ องจากผู้ตอบ

แบบสอบถามมีจ านวนน้อยจึงมีการปรับปรุงกระบวนการวิจัย จากการส ารวจเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มแทน 
- อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัยแบบสนทนากลุ่มของกลุ่มวิจัยเกษตรศาสตร์และอาหาร  

2. ด าเนินการส่งบุคลากรในสถาบันสมาชิกเครือข่ายเข้ารับการอบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 15 และรุ่น 16 จ านวน 23 คน จาก 4 สถาบัน  โดยเครือข่ายให้
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนบางส่วน 

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้อเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 2 โครงการ คือ 
- โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานสากล” ก าหนดจัด ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 

13 - 14 และ 20 กรกฎาคม 2556 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่14 - 15 และ 21 กันยายน 2556 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบมาตรฐานสากลต่าง ๆ  ที่เป็นความต้องการของ
ตลาดและองค์กรวิสาหกิจและเป็นเงื่อนไขของกฎหมายให้สามารถด าเนินการสอดคล้องกับการพัฒนาด้านธุรกิจ
และสังคมของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน   มีนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรเข้ารับการอบรมทั ้งสิ ้น จ านวนทั ้งสิ ้น 444 คน จาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (346 คน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (75 คน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (22 คน) และโรงพยาบาลโสธรรมแพทย์ (1 คน) โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจตลอดโครงการ
ในระดับดี 

- จัดกิจกรรมสัมมนาตามโครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา โดยมี
ก าหนดจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน ทั้งนี้รายละเอียดได้เสนอในวาระที่ 1.4 แล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งท่ี 2/2556  
 (เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556) 

 เลขานุการได้รายงานที่ประชุมว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556  ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่างรายงานการประชุม
และแจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่าน ได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
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1.  กรรมการแจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขจ านวน 8 ท่าน 
2.  กรรมการแจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไข  จ านวน 1 ท่าน ดังนี้  

  หน้าที่ 11 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 2 แก้ไขค าว่า “...ประปี...” แก้ไขเป็น  ...ประจ าปี... 
  หน้าที่ 13 วาระที่ 4.5 แก้ไขข้อสังเกตที่ประชุม 

บรรทัดที ่ 5 แก้ไขค าว่า “ซึ่งผู้แทนจากส่วนกิจการนักศึกษา” แก้ไขเป ็น  
“หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ซึ่งเข้าประชุมแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา” 
ข้อที่ 3 บรรทัดที่ 2 แก้ไขค าว่า “ขณะนี้มเีงินหมุนเวียนอยู่มากกว่า” แก้ไขเป็น 
“ขณะนี้มีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ” 

3. กรรมการ 8 ท่าน ไม่ได้แจ้งรับรองหรือแก้ไขรายงานการประชุมใด ๆ ถือว่ารับรองรายงาน  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานงานกับสาขาวิชาในการจัดส่ง
นักศึกษา จ านวน 649 คน  ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 6 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา จึงขอสรุปผลการไปปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

1. ผลการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556 
1.1   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 649 คน จาก 26 หลักสูตรวิชา ซึ่งไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ จ านวน 387 แห่งทั่วประเทศ และสถานประกอบการต่างประเทศ จ านวน 
3 แห่ง โดยค่าใช้จ่ายส าหรับการนิเทศที่ได้รับอนุมัติเป็นจ านวนเงิน 725 ,450 บาท ค่าใช้จ่ายส าหรับการนิเทศที่
เกิดขึ้นจริงรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 712,265.70 บาท ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในวงเงินที่ขออนุมติ 
โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,097.48 บาท/คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุด 3,109.63 บาท/คน และต่ าสุด 474.55 บาท/คน  

1.2 การใช้พาหนะในการเดินทางนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 223 ครั้ง แบ่งเป็น  
- รถยนต์ มทส.   55  ครั้ง  - รถยนต์ส่วนตัว   136 ครั้ง  
- รถเช่า   29  ครั้ง - เครื่องบิน      3 ครั้ง  
- รถโดยสาร/รถแท็กซี่   -   ครั้ง 

2. สรุปผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556 

จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 649 คน ได้รับผลการประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษา
เป็นที่น่าพอใจ (S) จ านวน 646 คน ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับไม่ผ่าน 1 คน (U) และอยู่ระหว่าง
รอผลการพิจารณาผลการปฏิบัติ งานจากสาขาวิชา (P) จ านวน 2 คน  โดยคณาจารย์ ได้ ไปนิ เทศงาน                    
ณ สถานประกอบการ และได้ประเมินผลคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยภาพรวม
ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก (4.32) และพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้  

- ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ นักศึกษาได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก (4.29) โดย
หัวข้อความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.48 และการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ได้รับคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 4.16 

- ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้รับผลการประเมินในระดับดี (4.10) 
โดยหัวข้อปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.35 และความ
ช านาญในด้านปฏิบัติการ ได้รับคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 3.90 
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- ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล นักศึกษาได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก (4.44) โดยหัวข้อ
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.64 และมีความริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ได้รับคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 3.93 
3. สรุปผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556 

3.1 นักศึกษา 649 คน ได้รับผลการประเมินคุณภาพด้านการปฏิบัติงาน ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 432 คน         
(66.56 %) ระดับดีมาก จ านวน 59  คน (24.50 %) ระดับดี จ านวน 47 คน (7.24 %) ระดับพอใช้ จ านวน 9 
คน (1.39 %) และระดับไม่ผ่าน จ านวน 2 คน (0.31%)* 

* นักศึกษาจ านวน 1 คน สถานประกอบการโดยพนักงานที่ปรึกษา ประเมินคุณภาพด้านการปฏิบัติงาน ไม่
ผ่านเกณฑ์ แต่สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดได้ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาพรวมโดยนักศึกษา
ได้รับผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ (S)  

3.2 นักศึกษา 649 คน ได้รับผลการประเมินคุณภาพด้านรายงานวิชาการ ในระดับดีเยี่ยม จ านวน  479 คน 
(73.81 %) ระดับดีมาก จ านวน   122  คน (18.80 %) ระดับดี จ านวน 34 คน (5.24 %) ระดับพอใช้ 
จ านวน  7 คน (1.08 %) และระดับไม่ผ่าน จ านวน  7 คน (1.08 %) 

3.3 พนักงานที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 649 คน ใน
ระดับดีเยี่ยม จ านวน  142 คน (21.88 %) ระดับดีมาก จ านวน 382 คน (58.86 %) ระดับดีจ านวน  95 
คน (14.64 %)  ระดับพอใช้ จ านวน 10 คน (1.54 %) ระดับไม่ผ่าน จ านวน 2 คน (0.31 %) และไม่
แสดงความเห็นจ านวน 18  คน (2.77 %) 

3.4 พนักงานที่ปรึกษาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
หัวข้อที่ได้รับผลการประเมินในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย       
1) คุณธรรมและจริยธรรม (4.67) 2) มนุษยสัมพันธ์ (4.55) 3) บุคลิกภาพและการวางตัว (4.51) 4) ความ
มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร (4.45) และ5) ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน (4.44)  
หัวข้อที่ได้รับผลการประเมินในระดับน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 5 อันดับ ประกอบด้วย  
1) การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (3.47) 2) ความเป็นผู้น า (3.74) 3) วิจารณญาณและการ
ตัดสินใจ (3.79) 4) ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3.94) และ 5) การจัดการและการวางแผน (3.96)  

3.5  พนักงานที่ปรึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น และคุณลักษณะที่ควรได้รับ 
   การพัฒนา ส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. จ านวน 649 คน ดังนี้  

คุณลักษณะเด่น 5 อันดับแรก ได้แก่  
1. ความตั้งใจ กระตือรือร้น จ านวน 167 คน (25.73 %) 
2. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 163 คน (25.12 %) 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าร่วมกับผู้อื่นได้ดี จ านวน 140 คน (21.57 %) 
4. ความอดทน ขยัน จ านวน 117 คน (18.03 %) 
5. สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ กริยา วาจา จ านวน 100 คน (15.41 %) 

คุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่  
1. ความกล้าแสดงออก กล้าเสนอความเห็น มั่นใจ/เชื่อมั่น จ านวน 135 คน (20.80 %) 
2. ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ) จ านวน 81 คน (12.48 %) 
3. ความตั้งใจ กระตือรือร้น จ านวน 56 คน (8.63 %) 
4. ทักษะการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน ติดตามงาน จ านวน 55 คน (8.47 %) 
5. ทักษะการน าเสนอ การรายงานผล จ านวน 44 คน (6.78 %) 
6. มีความรู้พ้ืนฐานด้านวิชาการ จ านวน 37 คน (5.70 %) 
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และคุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่น การใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การจัดล าดับความส าคัญของงาน รวมถึงทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

3.6 พนักงานที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าท างานในสถานประกอบการ ใน
กรณีท่ีพนักงานที่ปรึกษามีโอกาสคัดเลือกดังนี้  

- รับ จ านวน  488  คน (75.19 %) 
- ไมแ่น่ใจ จ านวน  128  คน (19.72 %) 
- ไม่รับ จ านวน   14  คน ( 2.16 %) 
- ไม่แสดงความเห็น จ านวน   19   คน ( 2.93 %)  

3.7 พนักงานที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การน าเอาโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ดังนี้  
- น าไปใช้ประโยชน์  จ านวน  456 คน (70.26 %) 
- ยังไม่ใช้ประโยชน์ ณ เวลานี้ คาดว่าจะใช้ในอนาคต จ านวน  148 คน (22.80 %) 
- โครงงานไม่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ จ านวน   4   คน ( 0.62 %) 
- ไม่แสดงความเห็น  จ านวน   41  คน ( 6.32 %)  

ซึ่งพนักงานที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความเห็นว่าน าโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ และยังไม่ใช้ประโยชน ์ณ 
เวลานี้ คาดว่าจะใช้ในอนาคต ได้ระบุว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ตอ่สถานประกอบการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ปรับปรุงกระบวนการผลิต/ด าเนินงาน จ านวน 342 ความเห็น 
- วางแผนการปฏิบัติงาน   จ านวน 306 ความเห็น 
- ลดต้นทุนการด าเนินงาน      จ านวน 165 ความเห็น 
- อบรมพนักงาน       จ านวน 161 ความเห็น 
- ออกแบบอุปกรณ์/เครื่องมือ      จ านวน 154 ความเห็น 
- ก าหนดงบประมาณ       จ านวน  77 ความเห็น 

4. สรุปผลการประเมินตนเองของนักศึกษา หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่1/2556 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ท าการส ารวจเพ่ือให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 นักศึกษาพบว่าตนเองมีพัฒนาการสูงขึ้น โดยหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

- ความมุ่งม่ันและต้องการความส าเร็จ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (3.49) 
- บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (3.48) 
- มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (3.43) 

และหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก ่
- การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับน้อย (1.90) 
- ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับปานกลาง (2.81) 
- ทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับปานกลาง (2.84) 

5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ ดังนี้  

- ความพึงพอใจของคณาจารย์และสถานประกอบการต่อนักศึกษา โดยคณาจารย์และสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาในระดับ 4.32 และ 4.17 ตามล าดับ  

- ความพึงพอใจของคณาจารย์ และนักศึกษา ต่อสถานประกอบการ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการในระดับ 4.32 และ 3.96 ตามล าดับ  
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- ความพึงพอใจของคณาจารย์ สถานประกอบการ  และนักศึกษา  ต่อการให้บริการของศูนย์ 
สหกิจศึกษาฯ คณาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ใน
ระดับ 4.48, 4.25 และ 3.98  

- ความพึงพอใจของสถานประกอบการและนักศึกษาต่อคณาจารย์นิเทศ โดยสถานประกอบการ
และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อคณาจารย์นิเทศในระดับ 4.20 และ 3.98 ตามล าดับ  

 นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้แสดงข้อมูลผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างภาค
การศึกษาที่ 1/2555 - 1/2556 โดยจ าแนกตามส านักวิชาประกอบด้วย 

- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา   
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา  
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษา ฯ  
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษา ฯ  
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษา ฯ  
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคณาจารย์นิเทศ  
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคณาจารย์นิเทศ  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ข้อสังเกตที่ประชุม  
 - ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ แรงจูงใจ และข้อจ ากัดในการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ  
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงด้านการนิเทศงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 - ควรหาแนวทางในการส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและเป็นที่ต้องการ
ของสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา เช่น Information Skill,  Communication Skill, Management Skill  
และ Academic Skill เป็นต้น 
 - ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 - นักศึกษา มทส. มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในเรื่องความมุ่งมั่น ความพยายาม ความรับผิดชอบ 
ความไม่ยอมแพ้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนที่จะน าพาให้องค์กรสามารถประสบความส าเร็จได้ และในอีก 10 ปี
ข้างหน้า เรื่องของการศึกษาความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้นั้นจะเป็นปัญหาเล็ก เพราะทุกคนสามารถท าได้ไม่
แตกต่างกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยควรธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของนักศึกษา 
มทส. และต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไป  

มติที่ประชุม รับทราบ และรับข้อสังเกตที่ประชุมไปปฏิบัติ 

วาระท่ี 3.2  ความคืบหน้าการนิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และความคืบหน้าการจัดหางาน 
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2556 

เลขานุการรายงานที่ประชุมว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ประสานงานกับสาขาวิชาใน
การจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 และเตรียมจัดหางานส าหรับนักศึกษาที่
จะไปปฏิบัติงานใน ภาคการศึกษาท่ี 3/2556 สรุปโดยสังเขปดังนี้ 

รายงานความคืบหน้าการนิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 9 กันยายน – 27 ธันวาคม 2556) มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานทั้งสิ้นจ านวน 633 คน  จาก 23 หลักสูตรวิชา          
ในสถานประกอบการ 379 แห่ง คณาจารย์ได้นิเทศงานแล้ว 598 คน คิดเป็นร้อยละ 94.47 ข้อมูล ณ วันที่  21 
พฤศจิกายน 2556 (สัปดาห์ที่ 11 ของการปฏิบัติงาน) 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556  หน้า 9 จาก 13 

รายงานความคืบหน้าในการจัดหางานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2556  (ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 25 เมษายน 2557) มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์จะไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
จ านวน 328 คน จาก 26 หลักสูตรวิชา ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และการสมัคร
งานสหกิจศึกษา โดยในภาพรวมจ านวนต าแหน่งงานที่ได้รับการเสนอมีจ านวนมากกว่าจ านวนนักศึกษาที่ออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ที่ต้องสรรหางานที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความ
ต้องการของนักศึกษา   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 3.3  รายงานข้อมูลการไปสหกิจศึกษาต่างประเทศของนักศึกษาในอดีต 

เลขานุการรายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพครั้ง
ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 มีข้อสังเกตให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการได้รับ
การสนับสนุนทุนเพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ศึกษาข้อมูลจาก       
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ นักศึกษา และข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติของ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1) นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานต่างประเทศทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเอง (ตั๋วเครื่องบิน) ในกรณีนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะให้ยืมเงินส ารองจ่าย
ไปก่อน โดยนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่
ตอบรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  

2)  ในปีการศึกษา 2540 - 2541 มีนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 15 คน ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนใน
ขณะนั้น แต่เนื่องจากมทส. มีความพร้อมเรื่องเอกสารที่ใช้ในการสมัคร จึงสามารถด าเนินการและขอรับ
งบประมาณดังกล่าวได้ทัน โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการสนับสนุนทั้งค่าเดินทางและค่าตอบแทน 

3)  ในปีการศึกษา 2552 มีกรณีนักศึกษาไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน    
3 ราย แต่เนื่องจากได้ประกาศผลและแจ้งรายชื่อไปยังสถานประกอบการแล้ว สาขาวิชาจึงได้ประสานแหล่งทุน
เพ่ือขอสนับสนุนทุนส าหรับการเดินทางผ่านเครือข่าย พ.ญ.พยอม บูรณสิน  โดยได้รับการสนับสนุนเป็นค่าตั๋ว
เครื่องบิน จ านวน 3 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท จากคหบดีในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้ประกอบใน
การพิจารณาการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมส าหรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานต่างประเทศ โดยจะมีการหารือกับฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าส่วนการเงิน และหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 3.4  ความคืบหน้าการศึกษารูปแบบจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาเพื่อสนับสนุนการไปปฏิบัติงาน        
สหกิจศึกษานานาชาติ 

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 มีมติให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ศึกษาข้อมูลและเสนอรูปแบบการ
จัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษา  โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอเสนอรูปแบบการจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาชื่อ “Cooperative 
Education & Work Integrated Learning”  เป็นกองทุนสนับสนุนทุนบางส่วนให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไป
ปฏิบัติงานต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขการสมัครและการขอรับทุนตามเกณฑ์ที่ก าหนดหนดไว้ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม และศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานในการ
ร่างระเบียบกองทุนดังกล่าวด้วย 
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ข้อสังเกตที่ประชุม  
- ควรพิจารณาชื่อกองทุนให้เป็นชื่อกลาง ทั้งนี้เพ่ือรองรับนักศึกษาที่มีความต้องการไปปฏิบัติงาน

ต่างประเทศ เนื่องจากการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ซึ่งนอกเหนือจากกลุ่มนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ ยังมกีลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม ทางด้านพยาบาล ด้านกีฬา และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

- ควรมีการทบทวนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนให้รอผลการพิจารณาที่
ประชุมของฝ่ายบริหารก่อน 

- การจัดตั้งกรรมการบริหารกองทุน ควรเป็นกรรมการกลางเพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มต่าง  ๆ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  

วาระท่ี 3.5  ก าหนดภาคสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ครั้งที่ 2/2556 ได้ให้ความเห็นชอบก าหนดภาคสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น ด้วยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์บริการการศึกษา ได้มีการปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2556 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2556  กอรปกับที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 มีข้อสังเกต
ให้ก าหนดภาคสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ให้เร็วกว่าปกติ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้
ปรับปรุงและก าหนดภาคเรียนสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา  2557  ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 – 19 กันยายน 2557 

ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 –  13 กุมภาพันธ์ 2558 
ภาคการศึกษาท่ี 3/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 – 19 มิถุนายน 2558 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ฉบับ 2) พ.ศ.2554 

เลขานุการที่ประชุมเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงาน โดยก าหนดให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ์กับองค์กรชุมชน นั้น 

ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ก าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาหรือผู้แทน คณบดีทุกส านักวิชาหรือผู้แทน  ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาหรือผู้แทน ผู้อ านวยการ
เทคโนธานีหรือผู้แทน และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือในการด าเนินงานสหกิจศึกษา จ านวนสามถึง   
ห้าคน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อ านวยการเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยองค์ประกอบดังกล่าวไม่มีรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นกรรมการ 
และเพ่ือให้องค์ประกอบของศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง จึงขอความ
เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย 
อธิการบดีเป็นประธาน  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายก ากับดูแลศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ เป็น     
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รองประธาน รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนสองคนเป็นกรรมการ  คณบดีทุกส านักวิชาหรือผู้แทน  
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาหรือผู้แทน  ผู้อ านวยการเทคโนธานีหรือผู้แทน และผู้แทนจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ร่วมมือในการด าเนินงานสหกิจศึกษา จ านวนสามถึงห้าคน เป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และรองผู้อ านวยการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

วาระท่ี 4.2  กรอบการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ให้สหกิจศึกษานานาชาติ เป็นกลไก
หนึ่งในการน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ และเป็นการส่งเสริมการสร้างบัณฑิตในยุคโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากการ
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันมีคุณค่าในการปรับตัว 
การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งได้ฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความสนใจที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศ และถือเป็นการส่งเสริมการเสริมสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน
สากลที่ไม่ได้จ ากัดอยู่ เพียงภายในประเทศ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้จัดท าข้อก าหนดในการรับสมัครงาน            
สหกิจศึกษานานาชาติ โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ข้อสังเกตที่ประชุม  
1. ควรก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนน เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS เป็นต้น และควรมีการทดสอบ

ความสามารถด้านการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดและการฟัง  
2. นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ควรมีความพร้อมทักษะต่าง ๆ ที่

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสาร ความรู้ทาง
วิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น โดยที่ประชุมเสนอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ ควรออกปฏิบัติงานเป็น  2 ช่วง ช่วงแรกปฏิบัติงานที่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
จ านวน 4 เดือน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ และช่วงที่  2 ไปปฏิบัติงาน     
สหกิจศึกษาในต่างประเทศ จ านวน 4 เดือน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ  

วาระท่ี 4.3  เกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ 

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับอนุมัติโครงการและ
งบประมาณโครงการสนับสนุนทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน 800,000 บาท  โดย
มีรายการค่าใช้จ่ายเป็น 1) ส าหรับเป็นทุนนักศึกษาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จ านวน 450,000 บาท  2) ส าหรับ
การไปนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  250,000 บาท และ 3) ส าหรับการไปประชาสัมพันธ์ความร่วมมือใน
ต่างประเทศ 100,000 บาท โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอเสนอแนวปฏิบัติการด าเนินงานในรายการที่ 1 และ 2 ดังนี้  

1)  แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุน  โดยเริ่มให้ทุนตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในวงเงิน 450,000 บาท   

1.1) สนับสนุนทุนบางส่วน เป็นเงินจ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า กัมพูชา และบรูไน    
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1.2) สนับสนุนทุนบางส่วน เป็นเงินจ านวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
แอฟริกาใต้ ซึ่งนักศึกษาที่จะได้รับจะต้องมีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก าหนดไว้  

2)  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณส าหรับการเดินทางนิเทศงานนักศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมีวงเงิน 
จ านวน 250,000 บาท  เนื่องจากวงเงินในการนิเทศงาน ณ ต่างประเทศมีจ ากัด และศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ก าหนด
เป้าหมายการนิเทศงานนักศึกษาที่ ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่ต่ าร้อยละ 50 ของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศทั้งหมด ดังนั้นศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการนิเทศในต่างประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกใน
วงเงิน 20,000 บาท ต่อครั้ง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ  

วาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบการด าเนินงานสหกิจศึกษาโดยใช้ระบบออนไลน์ 

เลขานุการที่ประชุมเสนอว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ได้พัฒนาระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ (New Version) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเพ่ือลดการใช้กระดาษใน
ส านักงาน โดยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสหกิจศึกษาในรูปแบบของฐานข้อมูลสารสนเทศ และครอบคลุมถึงการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษากับ  ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบเพ่ือปรับปรุง
ระบบให้มีความสมบูรณ์  ทั้งนี้หากระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ได้มีการปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงขอความเห็นชอบให้ใช้ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ  

วาระท่ี 4.5 ขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคทุนการศึกษาให้กับ 
 สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ขอความอนุเคราะห์           
ส่วนการเงินและบัญชีออกใบเสร็จรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีให้กับ           
สถานประกอบการที่จ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาและแจ้งความประสงค์ขอใบเสร็จรับเงินดังกล่าว โดยให้
สถานประกอบการแจ้งรายละเอียดและหลักฐานการจ่ายเงินนักศึกษาสหกิจศึกษามาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ และศูนย์
สหกิจศึกษาฯ จะเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมหลักฐานพร้อมทั้งท าหนังสือแจ้งส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาให้กับสถานประกอบการนั้น   

เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
สถานประกอบการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงขอเสนอแนว
ปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาให้กับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาและมีการจ่าย
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ให้สถานประกอบการโอนเงินถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 707-2-14444-2 สาขา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมแจ้งให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ทราบ  

2) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ท าหนังสือแจ้งส่วนการเงินและบัญชี เพ่ือขออนุมัติโอนเงินให้กับนักศึกษาพร้อม
แนบหลักฐานการโอนเงินจากสถานประกอบการ 

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่วนการเงินและบัญชี ด าเนินการโอนเงินให้นักศึกษาตามที่
สถานประกอบการระบุชื่อมาในแบบฟอร์มที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ส่งให้สถานประกอบการ และท าการออก
ใบเสร็จรับเงินแล้วส่งให้สถานประกอบการโดยตรง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย  
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วาระท่ี 4.6   ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
 (พ.ศ.2557-2559) 

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ด้วยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 โดยได้มีการเชื่อมโยงให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การธ ารง
รักษาความเป็นผู้น าและพัฒนางานสหกิจศึกษาเพ่ือก้าวสู่นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
เพ่ือเป็นบัณฑิตพึงประสงค์  และยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่ดี โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดมาตรการ
และแนวทางการด าเนินงานรวมทั้งจัดท าโครงการรองรับการด าเนินงานไว้ด้วย  

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

วาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทในเครือ
เจริญโภคภณัฑ์ 

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ด้วยบริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จ ากัด และ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด 
ได้แจ้งความประสงค์ในการร่วมมือจัดสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้หารืองานนิติการ เพ่ือพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฎในเอกสารประกอบวาระการประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

วาระท่ี 5.2 ก าหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 2557 

เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีก าหนดจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง/ปี เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์รวมทั้งเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และด้วยองค์ประกอบคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษา และเพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการประจ า
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดท าก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประจ าปี พ.ศ.2557  เพื่อขอความเห็นชอบที่ประชุม ดังนี้ 

ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่  24 มีนาคม 2557  เวลา 10.00 น. 
ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่    4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. 
ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่  24 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.00 น. 

ข้อสังเกตที่ประชุม 
- ควรทบทวนแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 

ซึ่งโดยสากลจะมีการจัดประชุมโดยเฉลี่ย 4 ครั้งต่อปีเป็นอย่างน้อย  

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ 

ปิดประชุมเวลา 11.15 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางสาวพัชรี ขอหมั่นกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 


