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  (ร่าง) รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คร้ังที่ 1/2557 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 13.30-15.10 น. 
ณ ประชุมอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1.  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชัย  วิจิตรเสถียร) 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน  รองประธานฯ คนที่ 1 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์) 
 3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์       รองประธานฯ คนที่ 2 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ        (อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ แทน) 
 4.  ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา        รองประธานฯ คนที่ 3 
    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล        (นางลัดดาวัลย์  โชคถาวร   แทน) 
 5.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        (นางภูษณิศา  นวลสกุล แทน) 
 6.  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์     อนุกรรมการ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน       (อาจารย์ชุลีรัตน์  อรุณส่ง แทน) 
 7. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา        อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์        (นางสาวณิชาภา  สิทธิศร แทน) 
 8. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      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. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี) 
 13. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          (นางภูษณิศา  นวลสกุล) 
 14. นักวิชาการศึกษา                    ผูช้่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์          (นางสาวณิชาภา  สิทธิศร) 
 15. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป          ผูช้่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          (นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร) 
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รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 
 1. หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา    อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   
 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการศึกษา   อนุกรรมการ 
   วิทยาลัยนครราชสีมา      
 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร    อนุกรรมการ 
   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

- ไม่มี 

วาระท่ี 1.2  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”  

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคม  
สหกิจศึกษาไทย มีก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” 
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค  คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การด าเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ให้แก่คณาจารย์หรือผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึ กษา 9 เครือข่าย โดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับสิทธิ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 14 คน ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปยังสถาบันสมาชิกเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้สนใจ และได้มีสถาบันสมาชิกส่งรายชื่อผู้เข้า
รับการอบรมมาแล้วทั้งสิ้น 14  คน จาก 5  สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน  2 คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 4 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 3 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 4 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 1 คน ดังรายชื่อตามเอกสารที่แนบในวาระ
การประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.3  ก าหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 17 

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมแจ้ง่า ด้วยสมาคมสหกิจศึกษไทยมีก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยฝ่ายเลขานุการเครือข่ายได้ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันสมาชิกเครือข่ายส่ งบุคลากรใน
สังกัดเข้าอบรมโดยยังใช้สิทธิ์ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม 2555 และครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 โดยได้มีสถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ แจ้งจ านวนและ
ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมแล้วจ านวนทั้งสิ้น 31  คนจาก 5  สถาบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2557) 
ทั้งนี้ขอให้สถาบันสมาชิกที่ส่งรายชื่อแล้วด าเนินการลงทะเบียนเข้าอบรมในเว็บไซต์ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
(http://www.tace.or.th) และช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 5,900 บาท และเครือข่ายจะด าเนินการสมทบอีก 
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4,000 บาท หลังจากได้รับแจ้งจากสถาบันสมาชิก หลังจากนั้นสมาคมสหกิจศึกษาไทยจึงจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการอบรม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.4  แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรมและผลการประเมินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 สหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่น 14 - 16 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับ
สถาบันสมาชิกเครือข่ายได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษารุ่น 14 - 16 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม  2556 วันที่ 2 - 5 กันยายน 2556 และวันที่ 5 – 8 
พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของ
เครือข่ายฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2555 โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้แจ้งข้อมูลการเข้าร่วม
ฝึกอบรมในรุ่นต่าง ๆ ดังนี้ 1) รุ่น 14 จ านวน 35 คน 2) รุ่น 15 จ านวน 18 คน  3) รุ่น 16 จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น  
73 คน โดยจ านวนดังกล่าวนับรวมคณาจารย์ที่สังกัดสถาบันสมาชิกเครือข่ายแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จากงบประมาณตาม
โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของเครือข่ายฯ ด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีเงินในโครงการ
ดังกล่าวคงเหลือ สถาบันแม่ข่ายจึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถาบันสมาชิกเครือข่ายใช้สิทธิ์การอบรมดังกล่าวในรุ่นที่ 
17 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.5  แจ้งเปลี่ยนแปลงต าแหน่งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างที่ 1/2554 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ก าหนดให้ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ คนที่ 1 นั้น  

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่     จึงขอ
แจ้งเปลี่ยนแปลงต าแหน่งรองประธานคนที่ 1 จากเดิมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายจัด
การศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.6  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการจัดสรรทุน
สนับสนุนการศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยเปิดรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่สามารถไปลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนตามปกติ
หรือไปฝึกงานหรือไปฝึกสหกิจศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยให้สถาบันสมาชิกเครือข่ายพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด สถาบันการศึกษาละ 5 
คน  ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบในวาระการประชุม ทั้งนี้ให้สถาบันสมาชิก
ส่งเอกสารไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยไม่ต้องผ่านสถาบันแม่ข่าย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 1.7   การเสนอข้อเสนอโครงการประจ าปี 2557 (TOR 2557) ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นประจ าทุกปี และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดท า
ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (TOR) ของบประมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้แจ้งว่ามีงบประมาณจ ากัด  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนแผนการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
2556-2558 เพ่ือให้สถาบันสมาชิกเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (TOR) ให้สอดคล้อง
กับแผนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารแนบวาระการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.8  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2556 
จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 840 ,000 บาท ประกอบด้วยโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ
มาตรฐานสากล” จ านวน 540,000 บาท โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้รับผิดชอบหลักและโครงการจัด
สัมมนารอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา จ านวน 300 ,000 บาท โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี เป็นผู้รับผิดชอบหลักนั้น  

เพ่ือให้คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้รับทราบผลการด าเนินงาน ฝ่ายเลขานุการเครื อข่ายฯ 
จึงขอรายงานผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี้   

1) โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานสากล” ก าหนดจัด ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 
14 และ 20 กรกฎาคม 2556 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่14 - 15 และ 21 กันยายน 2556 มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา
ที่จะส าเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบมาตรฐานสากลต่างๆ  ที่เป็นความต้องการของตลาดและองค์กร
วิสาหกิจและเป็นเงื่อนไขของกฎหมายให้สามารถด าเนินการสอดคล้องกับการพัฒนาด้านธุรกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน  มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จ านวนทั้งสิ้น 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) โครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา  โดยมีก าหนดจัดในวันที่ 16 
สิงหาคม 2556 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   สุรนารี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการ
ด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันสมาชิกได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวม ตลอดจนแนวทางการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวทางการสร้างความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน” และคุณวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล ผู้อ านวยการ
อาวุโส Benchmark Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. เสวนา บรรยายหัวข้อเรื่อง “มุมมองของสถาน
ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตในยุคประชาคมอาเซียน” นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อเรื่อง “การ
ด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา” โดยได้รับเกียรติ
จาก Mr. Puwanat Wantanachaisaeng, GMR-General Manager Refinery Kemaman Bitumen Company 
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Sdn Bhd, Malaysia. อาจารย์ ดร. ส ุพรรณี  จ ันทร์ภิรมณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุนิติยา  เถื่อนนาดี  รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และนายหัสดี พิมพ์สุวรรณ และ       
นายวิวัฒน์ อ่ัวกลาง ศิษย์เก่ามทส. ซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ด าเนินการเสวนาโดย อาจารย์        
ดร.ธีระสุต  สุขก าเนิด หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 406 คน 
ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาจากสถาบันสมาชิกเครือข่าย จ านวน 11 สถาบัน และ
สถานประกอบการ 1 แห่ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ในระดับ 4.53 (คะแนนเต็ม 5) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.8(2) 

ข้อสังเกตที่ประชุม ในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานสากล” ควรมีนักศึกษาจาก
หลายสถาบันที่เป็นสถาบันสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากระยะเวลาการจัดและสถานที่
จัด ท าให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2556 

  ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่  10  เมษายน 2556 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวมผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการโดยมีผุ้แจ้งรับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข จ านวน 2  ท่าน ส่วนกรรมการท่านอื่น ๆ ไม่ได้แจ้งกลับ จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 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 รายชื่อผู้เข้าประชุมล าดับที่ 9 และ 12 จาก “วงศ์ประทุม” เป็น “วงศ์ชัยประทุม” ส่วนกรรมการท่าน   อ่ืน ๆ 
ไม่ได้แจ้งกลับ จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3.2  รายงานผลการด าเนินงานวิจัยของเครือข่ายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2554 เรื่อง  “ความ
คาดหวังความสามารถหลักในการท างาน (Competency) ของนิสิต นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา : มุมมองของ
นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ”  โดยแบ่งกลุ่มการวิจัยเป็น 4 กลุ่ม จึงขอรายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. กลุ่มสังคมศาสตร์ ด าเนินการจัดท ารายงานการวิจัย และเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
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2. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเสนอร่างรายงานการวิจัย ให้
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการปรับประบวนการวิจัยส ารวจเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มแทน
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนน้อย และด าเนินการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย  

4. กลุ่มวิจัยเกษตรศาสตร์และอาหาร ได้มีการปรับประบวนการวิจัยส ารวจเป็นการสัมภาษณ์กลุ่ม
แทนเช่นเดียวกับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนน้อย แต่
ยังไม่มีความคืบหน้าโดยฝ่ายเลขานุการเครือข่ายฯ โดยมติที่ประชุมคณะท างานวิจัย ให้ท าหนังสือ
แจ้งขอให้ประธานคณะท างานกลุ่มวิจัยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 21 ตุลาคม 2556 และจาก
การด าเนินการดังกล่าวพบว่าผู้รับผิดชอบการด าเนินงานวิจัยยังไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
ดังนั้นที่ประชุมจึงมีข้อเสนอให้อาจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล ผู้จัดการโครงการวิจัยฯ  เป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานวิจัยกลุ่มวิจัยเกษตรศาสตร์และอาหาร แทนอาจารย์จิรเชษฐ์        
โนรีรัตน์ และขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติดังกล่าวไปยังผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 

วาระท่ี 4.1   แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 6 ปี พ.ศ.2557 

ประธานที่ประชุมรายงานว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย
และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ได้ก าหนดให้วันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสหกิจศึกษาไทย โดยจัด
ให้มีกิจกรรมวิชาการ การจัดปาฐกถาและการจัดนิทรรศการ กอปรกับท่ีประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ได้ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 6 ประจ าปี 
พ.ศ. 2557  โดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ที่ประชุมมอบให้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นคณะกรรมการ
จัดงานฝ่ายวิชาการร่วมกับเครือข่ายฯ ภาคตะวันออก เครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนล่าง และ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

2. ก าหนดร่างเกณฑ์การตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปี พ.ศ. 2557  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบในวาระการประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

วาระท่ี 4.2   การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ประธานที่ประชุมเสนอว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษา
ไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย มีก าหนดจัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยทุกวันที่ 6 มิถุนายน ของ
ทุกปี โดยก าหนดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประเภทต่าง ๆ ด้วย และเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการน าเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติ เนื่องในวัน         
สหกิจศึกษาไทย ประจ าปี 2557 จึงใคร่ขอหารือที่ประชุมดังนี้ 

1. ก าหนดการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้
ส านักงานคณะกรรมการจะเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมด้วย และขอให้เครือข่ายแจ้ง
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ก าหนดวันจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย  และควรด าเนินการให้แล้ว
เสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานจัดกิจกรรม โดยในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

3. สถานที่ รูปแบบการด าเนินการ 

ข้อสังเกตที่ประชุม 1) ก าหนดให้สถาบันที่รับผิดชอบหลักในการจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับ
เครือข่ายฯ รับผิดชอบการจัดกิจกรรม 2 ปี แล้วให้เวียนการรับผิดชอบไปยังสถาบันอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงขอให้
มหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้ อีก 1 ปี 
   2) ในปีถัดไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
วาระท่ี 4.3   การจัดท าแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551 โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและน าไปสู่
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของเครือข่าย นั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานของเครือข่ายสอดคล้องกับแผนการด าเนินการ
ส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2556-2558 กอปรกับ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ได้ก าหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2558-2560  จึงใคร่ขอความเห็นชอบที่ประชุมก าหนดจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือร่วมวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การ
ด าเนินงานขอเครือข่ายต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าการด าเนินการควรท าในรูปแบบคณะท างานย่อยเพ่ือจัดท า
ร่างก่อนดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอรายชื่อคณะท างานชุดจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ดังนี้ 

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  

วาระท่ี 4.4   เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนล่าง 

ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า อ้างถึงค าสั่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนที่ 1/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยก าหนดให้กรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่ง คราว
ละ 2 ปี  นั้น บัดนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ครบก าหนดวาระแล้ว 
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เพ่ือให้การด าเนินการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาฯ เกิดความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน ฝ่ายเลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนจากสถาบันการศึกษาสมาชิกที่เหมาะสม 
ด ารงต าแหน่งคณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ เพ่ือฝ่ายเลขานุการจะได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

ข้อสังเกตที่ประชุม 1) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันสมาชิก จึงได้ขอแจ้ง
เปลี่ยนชื่อและต าแหน่งของคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 1/2554 ดังนี้ 
 ล าดับที่ 2  จาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

เป็น  รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและติดตามประมวลผลงาน 
 ล าดับที่ 3  จาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  
   เป็น หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา 
 ล าดับที่ 7 จาก ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
   เป็น รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับที่ 10  จาก รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   เป็น  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
และตามค าสั่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 2/2555  

จาก นักวิชาการศึกษาระดับ 8 ช านาญการพิเศษ กองบริการการศึกษา  
เป็น  หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลวาระการด ารงต าแหน่งของประธานเครือข่าย ที่ประชุมจึง

มอบหมายฝ่ายเลขานุการศึกษาข้อมูลและเสนอเป็นว่าสืบเนื่องในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  15.10 น. 

ผู้บันทึกการประชุม นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร    คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
ผู้ตรวจทาน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  ประธานคณะอนุกรรมการ 
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  (ร่าง) รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คร้ังที่ 2/2557 

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1.  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชัย  วิจิตรเสถียร) 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน  รองประธานฯ คนที่ 1 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์) 
 3.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์       รองประธานฯ คนที่ 2 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ        (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. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          (นางภูษณิศา  นวลสกุล) 
 9. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป          ผูช้่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          (นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร) 
 
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 
 1. ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา         รองประธานฯ คนที่ 3 
    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล     
 2. หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา     อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
 3. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา         อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
 4. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยพัฒนา        อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
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 6. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          
 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการศึกษา    อนุกรรมการ 
   วิทยาลัยนครราชสีมา      
 8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร     อนุกรรมการ 
   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 9. นักวิชาการศึกษา                    ผูช้่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์     

รายนามผู้ร่วมประชุม 

นางสาวพรรษธรณ์  รัชนาลักษณ์        มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลอีสาน 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

- ไม่มี 

วาระท่ี 1.2  รายงานผลการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”  

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค  คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การด าเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ให้แก่คณาจารย์หรือผู้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย โดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 14 คน จาก 5  สถาบัน ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตร 13 คน ไม่ผ่าน 1 คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.3  รายงานผลการเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”รุ่นที่ 17 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สมาคมสหกิจศึกษไทยก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ           
สหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม
กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น       
43  คน จาก 6 สถาบัน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.4  ก าหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 18 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทยมีก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ         
สหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม
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กรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือให้สถาบันสมาชิกเข้ารับการอบรม โดยมี
รายละเอียดตามก าหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
http://www.tace.or.th 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง                    
ครั้งที่ 1/2557 

  ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 13  มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวมผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 แจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  จ านวน 2  ท่าน 
 แจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไข   จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

หน้าแรก รายนามคณะกรรมการล าดับที่ 3 แก้ไขจาก อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไธ อุดมอริยทรัพย์ เป็น  
         “อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์” 

 หน้าที่ 5 วาระท่ี 1.8 ให้เพ่ิมข้อสังเกตของที่ประชุม 
 หน้าที่ 7 วาระท่ี 4.4  บรรทัดที่ 3 นับจากข้างล่าง  ตกค าว่า "การ" เป็น "โดยก าหนดให้กรรมการมีวาระ" 
   และท่ีประชุมได้มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
 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 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินงานวิจัยของเครือข่ายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2557 เห็นชอบให้ผู้จัดการโครงการวิจัย “ความคาดหวังความสามารถหลักในการท างาน 
(Competency) ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา : มุมมองของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ” (ดร.บุษยา  
วงษ์ชวลิตกุล) เป็นผู้ด าเนินการวิจัยกลุ่มวิจัยเกษตรศาสตร์และอาหาร โดยฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้ด าเนินการแจ้ง
มติทีป่ระชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มวิจัยใช้ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการติดตามกลุ่มตัวอย่าง  สกอ.ยังไม่ตอบกลับ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 3.2  เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2557 เห็นชอบให้เลื่อนวาระการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนา    
สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลวาระการด ารงต าแหน่งของประธานเครือข่ายฯ 
มาประกอบกอบในการพิจารณานั้น 

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมข้อมูลวาระการด ารงต าแหน่งของประธานเครือข่ายฯ แล้วพบว่ามี
การก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ (TOR) ในหัวข้อระบบการบริหารจัดการและแผนการด าเนินงานสหกิจศึกษา  ปี 
2552 ว่าการด ารงต าแหน่งของประธานเครือข่ายไม่ควรเกิน 2 วาระ อย่างไรก็ตามฝ่ายเลขานุการได้มีการส ารวจ
ข้อมูลการแต่งตั้งประธานเครือข่ายอื่น ๆ พบว่าเครือข่ายส่วนใหญ่ให้สถาบันแม่ข่ายเป็นประธานยังไม่มีการเปลี่ยน 

ข้อสังเกตที่ประชุม เนื่องจากเครือข่ายส่วนใหญ่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงประธานเครือข่าย จะให้สถาบันที่เป็น
แม่ข่ายด ารงต าแหน่งประธานมากกว่า 2 วาระ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาบันแม่ข่าย มีการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา
เต็มรูปแบบมากกว่า ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให้  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  เป็นประธานอนุกรรมการอีกวาระ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผล
งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นรองประธานคนที่ 1 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นรองประธานคนที่ 2 แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นรองประธานคนที่ 3 
หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และ
นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนอนุกรรมการที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ ขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานเพ่ือ
ยืนยันอีกครั้ง และเสนอจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

วาระท่ี 3.2  คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 
เห็นชอบให้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือขออนุญาตจากต้นสังกัดและ
ได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว โดยคณะท างานประกอบด้วย 

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 

เพ่ือให้การจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือ
โปรดพิจารณาก าหนดแผนการด าเนินงานของคณะท างานชุดดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมคณะจัดท า
ร่างแผนกลยุทธ์เครือข่ายฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 

วาระท่ี 4.1   ขอความเห็นชอบโครงการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย  
ประจ าปี พ.ศ.2557 

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรับผิดชอบหลักในการ
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานระดับเครือข่ายอีกวาระหนึ่งนั้น 

เพ่ือให้ด าเนินการจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาดังนี้ 

1) ร่างโครงการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายประจ าปี 2557 
2) เกณฑ์การให้คะแนน 
3) แบบประเมินการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4) รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล 

โดยที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้ 

1. ก าหนดการด าเนินงาน 
วันที่ 25 มีนาคม 2557  ทุกสถาบันส่งโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
วันที่ 28 มีนาคม 2557 ประกาศผลโครงงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าประกวด 
วันที่ 9 เมษายน 2557  จัดกิจกรรมประกวดโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก 

2. ก าหนดการเสวนาในวันประกวด 
ที่ประชุมเสนอหัวข้อการเสวนาในประเด็น “การขับเคลื่อนสหกิจศึกษานานาชาติ” โดยเชิญนักศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2-3 คน ผู้ร่วมเสวนาในส่วนของคณาจารย์
นิเทศให้เชิญ ผศ.ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนสถานประกอบการให้
เชิญ คุณธีระศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด และพิธีกรด าเนิน
รายการให้เชิญเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาอาชีพ (นางสาวสุมิตรา  วิไชยค ามาตย์) ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. กรรมการคัดเลือกประเภทโครงงาน ให้ประสานคณะกรรมการปีที่แล้วและเสนอคุณชัยวัฒน์ โชคถาวร 
จากบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด เพ่ือเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานด้านสังคมศาสตร์  
เพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกครั้งเนื่องจาก สกอ.ได้แจ้ง

ก าหนดการให้ส่งโครงงานภายใน 28 มีนาคม 2558 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการได ้  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

วาระท่ี 4.2   ก าหนดการส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษา 9 ภูมิภาค ก าหนดจัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยขึ้นเป็นประจ าทุกวันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปีนั้น ด้วยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งเวียนเอกสารขอให้เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในวันสหกิจศึกษา
ไทย ประกอบด้วยก าหนดประเด็นการเสวนาสหกิจศึกษาพร้อมวิทยากร ข้อมูลส าหรับการจัดนิทรรศการ เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
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เพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการนี้ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาดังนี้ 

1. ประเด็นการส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่าย 
- ก าหนดวันส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประเภท ก-ง 
- ก าหนดวันคัดเลือกและตัดสินรางวัลประเภท ก-ง 
- ก าหนดผู้แทนเพื่อเป็นคณะท างานในการตัดสินรางวัล 

(รายละเอียดประเภทรางวัลตามเอกสารแนบ) 
2. ก าหนดประเด็นการเสวนาสหกิจศึกษาพร้อมวิทยากรในฐานะประธานกรรมการฝ่ายวิชาการวันสหกิจ

ศึกษาไทย 

ข้อสังเกตที่ประชุม  

1) ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประเภท ก-ง ทุกสถาบันสามารถส่งผลงานได้โดยดูเกณฑ์การ
คัดเลือกขอสกอ. ประกอบ โดยเฉพาะในส่วนของสถานศึกษาดาวรุ่งทุกสถาบันสามารถเสนอ
ได้แม้ว่าจะได้รับเครือข่ายแล้ว ก็สามารถเสนอเพ่ือส่งประกวดระดับชาติได้อีก 

2) ก าหนดส่งขอให้ส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 
3) ก าหนดวันคัดเลือก อาจจะเป็น 8 เมษายน 2557 หรือ 9 เมษายน 2557 เพ่ือกรรมการจะได้

ไม่ต้องเดินทางหลายครั้ง 
4) คณะท างานในการตัดสินรางวัล เป็นคณะอนุกรรมการชุดปัจจุบัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
วาระท่ี 4.3   ส ารวจจ านวนนักศึกษาและหลักสูตรที่มีการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิกเครือข่าย 

ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและได้ข้อมูลที่เป็นจริง ฝ่ายเลขาจึงขอเสนอให้สถาบันสมาชิกพิจารณาให้ข้อมูลจ านวนนักศึกษา        
สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ และรายชื่อหลักสูตรที่มีการจัดสหกิจศึกษา รวมทั้ งปัญหาอุปสรรคในการ
จัดสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิก ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถจัดท าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
2556 ต่อสกอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอรวบรวมข้อมูลภายใน 30 เมษายน 2557 ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้เปลี่ยน
ก าหนดการส่งมาเป็น 30 มีนาคม 2557 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 

ผู้บันทึกการประชุม นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร    คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
ผู้ตรวจทาน  นางภูษณิศา  นวลสกุล     อนุกรรมการและเลขานุการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  ประธานคณะอนุกรรมการ 
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  (ร่าง) รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คร้ังที่ 3/2557 

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.30-12.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1.  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) 
 2. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   อนุกรรมการ รองประธานฯ คนที่ 2 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     (อาจารย์ชุลีรัตน์  อรุณส่ง แทน) 
 3. ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา      รองประธานฯ คนที่ 3 
    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      (ดร.อลงกต  ยะไวทย์) 
 4.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      (นางภูษณิศา  นวลสกุล แทน) 
 5. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา      อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์      (อาจารย์พิเชษฐ์  วงศ์ชัยประทุม) 
 6. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์       (อาจารย์ฐิติ  ปัญญอินทร์) 
 7.  ประธานกรรมการโครงการสหกิจศึกษา       อนุกรรมการ 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ        (อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไธ อุดมอริยทรัพย์ แทน) 
 8. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี       อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ        (อาจารย์ ดร.ภาดล  อามาตย์) 
 9. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม       อนุกรรมการ 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์        (อาจารย์ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล   แทน) 
 10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร        อนุกรรมการ 
   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา          (อาจารย์ชัยวุฒิ  เทโพธิ์) 
 11. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี) 
 12. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          (นางภูษณิศา  นวลสกุล) 
 13. หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป          ผูช้่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          (นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร) 
 
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน   รองประธานฯ คนที่ 1 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา         
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 2. หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา     อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยพัฒนา        อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
 4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  อนุกรรมการ 
   วิทยาลัยนครราชสีมา      
 5. นักวิชาการศึกษา                    ผูช้่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     

รายนามผู้ร่วมประชุม 

นางสาวพรรษธรณ์  รัชนาลักษณ์        มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลอีสาน 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

1. การจัดประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกแยง
เหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะท างานประกอบด้วย 

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 

 ทั้งนี้จะได้ประสานสถาบันสมาชกเพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ ในโอกาส
ต่อไป 
 2. การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.2  รายงานผลการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจ าปี 2557 

ตามท่ีเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ก าหนดจัดกิจกรรมประกวดโครง
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 ฝ่ายเลขานุการจึงขอ
สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
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1) ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับที่ มหาวิทยาลยั ช่ือ - นามสกุล ช่ือโครงงาน 

1 มทร.อีสาน น.สกมลชนก   สุขทะเล   
นายบุญม ี     กรุงโคก
กรวด         

การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน  เพื่อปรับปรุง
สายการผลิตผา้คาดศรีษะ (Head Band)สไตล์ 143 บริษัท 
ถุงเท้าไทย จ ากัด ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

2 ม.อุบลราชธาน ี น.ส.สดุารตัน ์ แว่นศิลา        
นายภาสรุ  อูปแก้ว 

การศึกษาแนวทางในการลดปริมาณการใช้น้ าใน
กระบวนการฟื้นฟูสภาพเรซิน 

3 มทส น.ส.เทพนาร ีครองส าราญ โครงการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์การท างาน
ของพนักงานแผนก 
Machining ด้วยวิธีการ REBA และประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงที่ Line Core M.21 และ M.22 

2) ประเภทโครงงานด้านสังคมศาสตร์ 

ล าดับที่ มหาวิทยาลยั ช่ือ - นามสกุล ช่ือโครงงาน 

1 มทส. นายณัฐพล ศรีอุฬารวัฒน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสนิเช่ือเพื่อการ
เคหะของธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 4 

2 ม.อุบลราชธาน ี น.ส.จินตนา ผลเพิ่ม          
น.ส.สุวรรณ ี ยืนยง 

กระบวนงานระบบทะเบียนประวตัิ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

3 มทร.อีสาน น.ส.วลัยภรณ์ เกตสุระน้อย 
น.ส.ระวีวรรณ เรืองเกษม 

การปรับปรุงการท างานเพื่อลดของเสียใน
กระบวนการผลติลูกสูบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.3  ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติประเภทโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ก าหนดจัดกิจกรรมตัดสิน
โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 และได้คัดเลือกโครงงานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นล าดับที่ 1 เข้าประกวดในระดับชาติ ทั้งนี้เฉพาะโครงงานด้านสังคมศาสตร์ เครือข่ายฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตัดสินรางวัลด้านสังคมศาสตร์ ได้ส่งโครงงานล าดับที่ 2 (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เข้าประกวด
แทนล าดับ 1 เนื่องจากนักศึกษาติดภารกิจและขอสละสิทธิ์ โดยมีการน าเสนอผลงานในวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ บัดนี้คณะกรรมการการตัดสินรางวัลประเภทโครงงานนักศึกษา
ได้พิจารณาตัดสินและแจ้งผลมายังประธานเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1) รางวัลประเภท  :   นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
เครือข่ายภูมิภาค  :  เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก 
ชื่อ-นามสกุล   :  นายประทิตย์  ขอวิจิตรไพศาล 
หลักสูตร/สถาบนั  :  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์และการจัดการ   
                                      คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์   
                                       มหาวิทยาลยัราชภฎัร าไพพรรณ ี
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ชื่อสถานปฏิบัติงาน :  บริษัท โมเดิร์นอิมพ์แอนดเ์อ็กพ์ จ ากัด   ประเทศกัมพูชา 
ชื่อโครงงาน-ผลงาน :  การจัดการระบบโลจสิติกส์ใหม้ปีระสิทธิภาพในกิจกรรม 
                                       การขนส่งนมบีทาเก้นในเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

2) รางวัลประเภท  :   โครงงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจดัการ 
เครือข่ายภูมิภาค  : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน 
ชื่อ-นามสกุล   :  นางสาววิภาวี  จันทร์แก้ว 
หลักสูตร/สถาบนั  :  สาขาวิชาศิลปศาสตรบณัฑติ (การสื่อสารดจิิทัล)  
                                       คณะสารสนเทศและการสื่อสาร   มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
ชื่อสถานปฏิบัติงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 
ชื่อโครงงาน-ผลงาน :  การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนกิส ์

3) รางวัลประเภท  :   โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายภูมิภาค  : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 
ชื่อ-นามสกุล   :  นายสถาพร  สุขลิ้ม  และ  นายภาณุพงศ์ สวสัด ี
หลักสูตร/สถาบนั  :  สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์   
                                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
ชื่อสถานปฏิบัติงาน :  ส านักงานการประปาส่วนภูมภิาค  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
ชื่อโครงงาน-ผลงาน :  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดท า 
                                       ฐานข้อมูลระบบท่อน้ าและหัวดับเพลิง เพื่อระงับเหต ุ
                                       อัคคีภัยบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ และ ไอโอเอส 

4) รางวัลประเภท  :   นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 
เครือข่ายภูมิภาค  : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 
ชื่อ-นามสกุล   :  นางสาวชมัยพร กุมารจันทร ์
หลักสูตร/สถาบนั  :  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ   
                                      ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์
ชื่อสถานปฏิบัติงาน :  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด 
ชื่อโครงงาน-ผลงาน :  การปรับปรุงระบบ Deaerator เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดออกซิเจน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.4  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาในงานมหกรรมอุดมศึกษา 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดจัดงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 ขึ้นระหว่าง
วันที่ 23- 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป โดยงานดังกล่าวได้น ากิจกรรมสหกิจศึกษามาเป็น
ส่วนหนึ่งของงานมหกรรมอุดมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักและเข้าใจหลักสูตรสหกิจศึกษารวมถึงเห็น
ประโยชน์ของสหกิจศึกษาว่าเป็นหนึ่งในช่องทางของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีการมอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่นระดับชาติ การน าเสนอผลงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ การบรรยายและเสวนา เป็นต้น โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://www.mua.go.th ต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดและก าหนดการ 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

http://engineer.wu.ac.th/
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง                    
ครั้งที ่2/2557 

  ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอังคารที่  11  มีนาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่างรายงานการ
ประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวม
ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 แจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข   จ านวน 2  ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน 
 แจ้งทราบรายงานการประชุมจากกรรมการ 9 ท่าน       

  ส่วนกรรมการท่านอ่ืน ๆ ไม่ได้แจ้งกลับ จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมขอแก้ไขเพ่ิมเติมในหน้าแรกล าดับที่ 5 รองคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อนุกรรมการ เป็น “ล าดับที่ 
3  รองประธานฯ คนที่ 2” แทนล าดับที่ 3 เดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 มี
มติเห็นชอบให้เสนอชื่อประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการการ และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว โดยให้ฝ่ายเลขานุการประสานสถาบันสมาชิกเครือข่ายเพ่ือเสนอชื่อและต าแหน่งท าหน้าที่
อนุกรรมการ เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างต่อไป  โดยมีก าหนดให้เสนอชื่อภายในวันที่ 4 เมษายน 2557  ในการนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมข้อมูล
การเสนอชื่อโดยมีสถาบันที่เสนอชื่อแล้วจ านวน 6 สถาบัน อยู่ระหว่างการติดตามอีก 7 สถาบัน 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

วาระท่ี 3.2  รายงานผลการด าเนินงานวิจัยของเครือข่ายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เรื่องการขอนุมัติเปลี่ยนแปลง
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ว่าอยู่ระหว่างการรออนุมัติเปลี่ยนแปลงกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลของกลุ่มวิจัยกลุ่มเกษตร
และเทคโนโลยีอาหาร จากสกอ. นั้น ด้วยฝ่ายเลขาได้ประสานไปที่ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางอัจฉรา ปัทมวิภาค : ผอ.กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2557 และได้รับแจ้งว่าเห็นชอบตามเสนอโดยได้แจ้งไปที่ผู้ด าเนินการวิจัยวาจาแล้ว ทั้งนี้สกอ.จะไม่แจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ให้เครือข่ายด าเนินการได้เลย 

ข้อสังเกตที่ประชุม ขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานสกอ.แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอพิจารณา 

วาระท่ี 4.1   พิจารณาคัดเลอืกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่ายฯ ประจ าปี พ.ศ.2557 
อ้างถึงมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่างครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษา
ประเภทต่าง ๆ ในระดับเครือข่ายโดยก าหนดให้สถาบันสมาชิกส่งผลงานภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557  เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าประกวดในระดับชาติ แต่เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการประกวดรางวัลประเภทต่าง ๆ  โดยขอให้   เครือข่ายฯ ส่งผลงานเฉพาะประเภทโครงงานนักศึกษา 4 
ประเภทก่อนนั้น 

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม จึงได้บรรจุวาระการตัดสินรางวัลประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเภท
โครงงานนักศึกษาเพ่ือพิจารณาคัดเลือกดังนี้ 

1. สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น  (ไม่ส่ง) 
2. สถานศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นดาวรุ่ง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
3. สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น (ไม่ส่ง) 
4. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา  

4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
4.2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

5. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ 
5.1 คุณเบญจวรรณ  ฤกษ์สมเด็จ (กลุม่มิตรผล) 
5.2 คุณจิรวัฒน์  ลัคนาวัน (บริษัท เบนช์มาร์ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด) 

6. สถานประกอบการขนาดใหญ่ ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
6.1 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
6.2 บริษัท วาลีโอ สยามเทอร์มอล ซิสเต็ม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบริษัท  

7. สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
7.1 Hitachi Automotive Systems Korat ,Ltd.  โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7.2 บริษัท ซีพีเอฟ สีคิ้ว (ศูนย์การเรียนรู้)   โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โดยที่ประชุมขอให้ทุกสถาบันส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2557 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

วาระท่ี 5.1   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการหลัก

สุตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 
มิถุนายน 2557 ทั้งนี้จะมีหนังสือประชาสัมพันธ์เป็นทางการอีกครั้ง  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 

ผู้บันทึกการประชุม นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร    คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
ผู้ตรวจทาน  นางภูษณิศา  นวลสกุล     อนุกรรมการและเลขานุการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  ประธานคณะอนุกรรมการ 
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