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  รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คร้ังที่ 1/2558 

วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1.  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) 
 2. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   รองประธานฯ คนที่ 2 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ) 
 3. รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน  รองประธานฯ คนที่ 1 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      (ผศ.นสพ.ประยุทธ  กุศลรัตน์   ผู้แทน) 
 4. ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา      รองประธานฯ คนที่ 3 
    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      (นางสาวพยอม  เจียนมะเริง ผู้แทน) 
 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยพัฒนา     อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา) 
 6.  หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      (นายวิชญ์ธวัช  ค าสุข ผู้แทน) 
 7. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา      อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์      (อาจารย์สุรเชษฐ์  วงศ์ชัยประทุม) 
 8. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์      (นางวนาลี  ธรรมวิเศษ  ผู้แทน) 
 9.  ประธานกรรมการโครงการสหกิจศึกษา     อนุกรรมการ 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ      (อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไท  อุดมอริยทรัพย์) 
 10. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี     อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ      (อาจารย์ ดร.ภาดล  อามาตย์) 
 11. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      อนุกรรมการ 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์      (อาจารย์ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล) 
 12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร      อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา      (อาจารย์ชัยวุฒิ  เทโพธิ์) 
 13. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
    วิทยาลัยนครราชสีมา       (อาจารย์ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี) 
 14. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี) 
 15. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา              เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       (นายวิชญ์ธวชั  ค าสุข ผู้แทน) 
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 16. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป        ผู้ชว่ยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        (นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร) 
 
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 
 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีรัตน์  ศรีโสภา) 
 2. นักวิชาการศึกษา                         ผูช้่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     (นางสาวณิชาภา  สิทธิธร) 

รายนามผู้ร่วมประชุม 

 1. อาจารย์สิริกาญจน์  สันติเสวี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 2. นางสาวพรรษธรณ์  รัชนาลักษณ์         มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลอีสาน 
 3. อาจารย์กฤษฎา  นามวงษ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

1. การจัดประชุ มคณ ะท างาน เพ่ื อจัดท าร่ างแผนกลยุทธ์  เครือข่ าย พั ฒ นาสหกิ จศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะท างาน
ประกอบด้วย 

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 

 ทั้งนี้จะได้ประสานสถาบันสมาชิกเพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ ในโอกาส
ต่อไป 
 2. การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 
 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 

วาระท่ี 1.2  ผลการคัดเลือกและตัดสินการด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน่ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2557 

อ้ า งถึ งม ติ ที่ ป ระชุ ม ค ณ ะอนุ ก รรม การบ ริ ห าร เค รื อ ข่ าย พั ฒ น าสห กิ จศึ กษ าภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ได้เห็นชอบให้สถาบันสมาชิก เครือข่าย
ส่งผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดในระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 ในอีก 7 
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ประเภท นอกเหนือจากประเภทโครงงานนักศึกษาซึ่งได้มีการจัดประกวดไปแล้วในวันที่ 4 เมษายน 2557 โดย
เครือข่ายฯ ได้ส่งผลการด าเนินงานเข้าประกวดจ านวน 5 ประเภทได้แก่ 

สถานศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นดาวรุ่ง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ 
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
โดยล าดับที่ 3-5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้เสนอ) 

บัดนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาตัดสินคัดเลือกผลการด าเนินงาน        
สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยผลการด าเนินงานที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเสนอได้รับรางวัลระดับเครือข่าย และสกอ. ได้จัดพิธีมอบรางวัลส าหรับรางวัล
ระดับชาติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.3   ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ 
โดยให้ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นรอง
ประธานคนที่ 1 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นรองประธานคนที่ 2 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล เป็นรองประธานคนที่ 3 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเลขานุการ และให้ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ ทั้ง 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปฏิบัติงานต่อไปอีกวาระ  โดยในส่วนของผู้แทนของสถาบันสมาชิกเครือข่ายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวม อย่างไรก็
ตามเนื่องจากมีบางสถาบันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนโครงสร้างและมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ รวมถึงบางสถาบัน
ได้มีการยุบโครงสร้างเกี่ยวกับสหกิจศึกษา จึงท าการติดต่อประสานงานล่าช้า เพราะต้องรอการตัดสินใจ บัดนี้ฝ่าย
เลขาฯ ได้รวบรวมรายชื่อผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ และได้ประสานประธานกรรมการบริหาร
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วตามค าสั่งที่ 6/2557 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันสมาชิก 14 สถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการ
ประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.4  ข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด  
สหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1 

ตามที่สมาคมสหกิจศึกษาไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริ
เวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจ านวน  17 คน ผ่านการอบรมจ านวน 16 คน อีก 1 คน ไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเนื่องติดภารกิจ รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.5  ก าหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น 21 

ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทย มีก าหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร 
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 21  ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี 
ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงขอเรียนเชิญสถาบันสมาชิกส่งคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศงานนักศึกษา
สหกิจศึกษาเข้ารับการอบรมตามวันเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบวาระการประชุม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.6   ผลการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร  
 “ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”รุ่นที่ 2 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสห
กิจศึกษาหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์
ปาร์ค  กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษา รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจศึกษาแก่ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย  โดยให้สิทธิ์การส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
สถาบันสมาชิกเครือข่าย จ านวน 12 คน นั้น 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ประสานและจัดส่งบุคลากรในสังกัดท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน          สหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2  ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว โดยมีสถาบันสมาชิกเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จ านวน 8 คน  จากสถาบันการศึกษา 5 แห่ง โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.7  รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริม พัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรจ านวน
นักศึกษา และจ านวนสถานประกอบการจะเป็นข้อมูลผลการด าเนินงานตามปีการศึกษา 2556 ส่วนผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมเป็นข้อมูลผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2557  ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 
เครือข่ายฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบบริหารจัดการเครือข่ายฯ จ านวน 150 ,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 1.8    การเสนอข้อเสนอโครงการประจ าปี 2558 (TOR 2558) ของเครือข่ายพัฒนา          สหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

อ้างถึงหนังสือสกอ.ที่ 0505(2)/ว973 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้แจ้งเครือข่ายต่างๆ ส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยได้ก าหนดประเด็นในการเสนอโครงการไว้ 3 ประเด็น ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้
ประชาสัมพันธ์และรวบรวมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จากสถาบันสมาชิก รวมเป็น 9 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
3,579,650 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตไทยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและแข่งขันได้โดยเน้นในส่วนขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
เครือข่ายฯ เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 3 โครงการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
จ านวน  1 โครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ จ านวน 1 โครงการ และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
2,184,750 บาท 

2. โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน 
เครือข่ายฯ ไม่มีโครงการเสนอในประเด็นนี้ 

3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสหกิจศึกษาสู่นานาชาติ 
เครือข่ายฯ เสนอโครงการ/กิจกรรม จ านวน 2 โครงการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  1,394,900 บาท 

  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งผลการอนุมัติ
โครงการในช่วง 15-28 กุมภาพันธ์ 2558 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง                    
ครั้งที่ 3/2557(เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557) 

 ตามที่ ได้ มี ก ารป ระชุ ม คณ ะอนุ กรรมการบริห าร เครื อข่ าย พัฒ นาสหกิ จศึ กษ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2558 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า
ร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายการประชุมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ส่งแบบตอบรับกลับ)  จ านวน 2 ท่าน 
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับกลับ) จ านวน 11 ท่าน 
3. กรรมการรับทราบรายงานการประชุม     จ านวน 5 ท่าน  
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    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

    
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินงานวิจัยของเครือข่ายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2554 จ านวน 400,000 บาท เพ่ือด าเนินการจัดโครงการวิจัย “ความคาดหวังความสามารถหลักใน
การท างาน (Competency) ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา : มุมมองของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ” 
โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มเกษตรและ
เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์ นั้น  

ฝ่ายเลขานุการเครือข่ายฯ ขอรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินงานโดย กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มเกษตรและเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมส่งรายงานให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว ส่วนกลุ่มวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างการรอแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่ารายงานการวิจัยของเครือข่ายควรมีการ
เผยแพร่ให้สถาบันสมาชิกได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

วาระท่ี 3.2  รายงานผลการประชุมคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 เห็นชอบให้มีการตั้งคณะท างานจัดท าร่างแผนกลยุทธ์
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2558-2560  ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบัน
สมาชิกเครือข่ายฯ ดังนี้  

1) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา  กองอินทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
4) อาจารย์ ดร.บุษยา  วงษ์ชวลิตกุล   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
5) อาจารย์ธิติ  ปัญญาอินทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
6) นางภูษณิศา  นวลสกุล    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 โดยได้มีการจัดประชุมคณะท างานชุดนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ่งที่ประชุมได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของเครือข่า ยฯ และก าหนดเป็น
เป้าประสงค์ในการวางแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ จะได้มีการจัด
ประชุมสัมมนาสถาบันสมาชิกเครือข่ายฯทุกสถาบัน เพ่ือร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ อีกครั้ง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 

วาระท่ี 4.1   การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจ าปี พ.ศ. 2558 
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ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้มีการจัดกิจกรรมประกวด
โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการน าเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทยซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย มีก าหนดจัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย
ทุกวันที่ 6 มิถุนายนของทุกปี โดยในปี พ.ศ.2556 และ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ให้เกียรติรับ
เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรม นั้น 

ด้วยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันหลักในการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจ
ศึกษาดีเด่นส าหรับปี พ.ศ. 2558 โดยมีวาระสถาบันการศึกษาละ 2 ปี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
กิจกรรม จึงใคร่ขอหารือที่ประชุมเก่ียวกับแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ตามข้อ 1 และ 2 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 

ผู้บันทึกการประชุม นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจทาน  นางภูษณิศา  นวลสกุล     อนุกรรมการและเลขานุการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  ประธานคณะอนุกรรมการ 
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  (ร่าง) รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คร้ังที่ 2/2558 

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 1.  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาและการติดตามประมวลผลงาน  รองประธานฯ คนที่ 1 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนา  กองอินทร์) 
 3. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   รองประธานฯ คนที่ 2 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  กฤตาคม) 
 4. ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา      รองประธานฯ คนที่ 3 
    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล      (นางสาวพยอม  เจียนมะเริง ผู้แทน) 
 5.  หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      (นางภูษณิศา  นวลสกุล) 
 6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีรัตน์  ศรีโสภา) 
 7. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์      (นางวนาลี  ธรรมวิเศษ  ผู้แทน) 
 8.  ประธานกรรมการโครงการสหกิจศึกษา     อนุกรรมการ 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ      (อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไท  อุดมอริยทรัพย์) 
 9. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี     อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ      (อาจารย์ ดร.ภาดล  อามาตย์) 
 10. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      อนุกรรมการ 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์      (อาจารย์ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล) 
 11. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา              เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       (นางภูษณิศา  นวลสกุล) 
 12. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป        ผู้ชว่ยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        (นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร) 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยพัฒนา     อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา) 
 2. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา      อนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์      (อาจารย์สุรเชษฐ์  วงศ์ชัยประทุม) 
 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร      อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา      (อาจารย์ชัยวุฒิ  เทโพธิ์) 
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 4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
    วิทยาลัยนครราชสีมา       (อาจารย์ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี) 
 5. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    อนุกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี) 
 6. นักวิชาการศึกษา                 ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์       (นางสาวณิชาภา  สิทธิธร) 

รายนามผู้ร่วมประชุม 

 1. อาจารย์ ดร.สิรินาถ  จงกลกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 2. นางสาวพรรษธรณ์  รัชนาลักษณ์         มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลอีสาน 
 3. อาจารย์ ดร.วรรณรีย์  วงศ์ไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลอีสาน 

เริ่มประชุมเวลา  14.10 น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.2  เกณฑ์การคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2558 

เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่าฯ อ้างถึงหนังสือ สกอ.ที่ ศธ 0505(2)/ว 219 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2558 ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2558 โดยก าหนดประเภทผลงานไว้ 11 ประเภทได้แก่ 

1. ประเภทสถานศึกษา  
1.1 สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
1.2 สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดาวรุ่ง 
1.3 สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 

2. ประเภทนักศึกษา 
2.1 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 

3. ประเภทผู้ปฏิบัติงาน 
3.1 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา  
3.2 ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ 

4. ประเภทสถานประกอบการ 
4.1 สถานประกอบการขนาดใหญ่ ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 

4.2 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี 1.3   ผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่น 21 ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตามท่ีสมาคมสหกิจศึกษาไทย มีก าหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 21  ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 
2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะประธาน
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ขอรายงานผลการจัดส่งคณาจารย์ของสถาบัน
สมาชิกเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 43 คน จาก 6 สถาบัน ทั้งนี้มีคณาจารย์จ านวน 1 คน (จาก
มทร. อีสาน) ที่ไม่ผ่านการอบรม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.4  การจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร WIL ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายในการส่งเสริม
และพัฒนาสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ได้มีการขยายการ
ส่งเสริมเป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากข้ึน โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นความจ าเป็น
ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบหลักสูตรการอบรมจึงได้จัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน WIL อ่ืน ๆ ให้มีความ
ทันสมัยตรงกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน 

2. หลักสูตรการอบรมบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน 

3. หลักสูตรการอบรมผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ปรับปรุง) 
4. หลักสูตรการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (ปรับปรุง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครั้งที่ 1/2558                     
 (เม่ือวันพุธที่ 28 มกราคม 2558) 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า
ร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายการประชุมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ส่งแบบตอบรับกลับ)  จ านวน 3 ท่าน 
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับกลับ) จ านวน 11 ท่าน 
3. กรรมการรับทราบรายงานการประชุม     จ านวน 2 ท่าน  

    โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
หน้า 1 ล าดับที่ 6 และ 15 แก้ไขจาก นายวิชญ์ทวัธ เป็น  “นายวิชญ์ธวัช”   
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หน้า 2 วาระที่ 1.1 ข้อ 1 ค าสุดท้ายบรรทัดที่สองแก้ไขค าว่า “ภาคตะวันออกแยงเหนือ” เป็น “ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
  รายชื่อล าดับ 3) แก้ไขจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ เป็น 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ” 
หน้าที่ 3 บรรทัด 9 ตัดวงเล็บปิดออก  
 วาระท่ี 1.4 บรรทัด 2 เขียนค าว่า “ริเวอร์” ติดกัน 
หน้าที่ 4 วาระท่ี 1.5 ชื่อวาระ แก้ไขค าว่า “รุ่น 21” เป็น “รุ่นที่ 21”  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินงานวิจัยของเครือข่ายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2554 จ านวน 400,000 บาท เพ่ือด าเนินการจัดโครงการวิจัย “ความคาดหวังความสามารถหลักใน
การท างาน (Competency) ของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา : มุมมองของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ” 
โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มเกษตรและ
เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์ นั้น  

ฝ่ายเลขานุการเครือข่ายฯ ขอรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินงานโดย กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มเกษตรและเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมส่งรายงานให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว ส่วนกลุ่มวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างการรอแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี ้หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า ข้อเสนอแนะของกรรมการให้
แก้ไขในเชิงปริมาณแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนกระบวนการรวบรวมข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ ดังนั้นจึงมีบางส่วนที่จะ
ไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

นอกจากนี้แล้วหัวหน้าโครงการวิจัย (ดร.บุษยา  วงษ์ชวลิตกุล) อยู่ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย
อีก 1 เล่มเพ่ือสรุปภาพรวมของงานวิจัยทั้ง 3 กลุ่ม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3.2  ผลการพิจารณางบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2559 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 จ านวนเป็น 9 โครงการ เป็นจ านวน
เงิน 3,579,650 บาท บัดนี้ส านักงานคณะกรรมการกรอุดมศึกษาได้พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว โดยเครือข่ายฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 780,000 บาท จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้สู่การปฏิบัติ และการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในท้องถิ่น จ านวน 290,000 บาท 

2. โครงการ การสร้างความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน เพ่ือการมีงานท าของ
นักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 270,000  บาท 

3. โครงการ พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือสนับสนุนสหกิจศึกษา จ านวน 220,000 บาท 
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ข้อสังเกตที่ประชุม โครงการต่างๆ ที่แต่ละสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณควรเปิดโอกาสให้สถาบัน
สมาชิกท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และขอให้สถาบันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับรายละเอียดใน
ข้อเสนอโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ ส่งกลับมาที่สถาบันแม่ข่ายเพื่อส่งให้ สกอ. ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3.3  การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจ าปี พ.ศ.2558  

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตามที่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรม ได้ก าหนดจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจ าปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 
32.08.01 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีสถาบันสมาชิกส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงงานประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  9 โครงการ 
2. โครงงานประเภทนวัตกรรม  จ านวน 2 โครงงาน 
3. โครงงานประเภทมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ จ านวน  1 โครงการ 
4. โปสเตอร์  จ านวน  6  ผลงาน 
ทั้งนี้ได้เพ่ิมรายละเอียดลงในเกณฑ์การให้คะแนนจากการรับฟังการน าเสนอโครงการเพ่ือให้ การให้
คะแนนของกรรมการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ข้อสังเกตที่ประชุม การน าเสนอโครงงานในการประกวดกรณีนักศึกษาไม่สามารถมาน าเสนอได้ อาจจะให้
จัดท าสื่อวิดีโอการน าเสนอได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดเป็นข้อตกลงก่อนการจัดกิจกรรม ส่วนการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์เพ่ือน าเสนอโครงงานนั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่า ไม่ควรมี เนื่องจากต้องการให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งจะช่วยสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 

วาระท่ี 4.1   การคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ประจ า ปี พ.ศ.2558 

อ้างถึงวาระที่ 1.2 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน
ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติประจ าปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งก าหนดให้เครือข่ายต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าประกวดใน
ระดับชาติภายใน 20 มีนาคม 2558 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงใคร่ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการส่งผลการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเภทโครงงานนักศึกษา ดังนี้ 

1. ประเภทสถานศึกษา  
1.1 สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น (ไมม่ีสถาบันใดส่งชื่อ) 
1.2 สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษาดาวรุ่ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้เสนอผลงาน 
1.3 สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น (ไม่มีสถาบันใดส่งชื่อ) 

2. ประเภทนักศึกษา 
2.1 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้เสนอผลงาน 
3. ประเภทผู้ปฏิบัติงาน 

3.1 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา  มี 2 สถาบันส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย 
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- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ประยุทธ์  
กุศลรัตน์  อาจารย์ประจ าโปรแกรมเทคนิคการสัตวแพทย์ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬี  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  

3.2 ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเสนอ คุณธนัชพร พรหมทันต์  
ผู้อ านวยการบริหารก าลังคน และศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกร  
ส านักบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เครือเบทาโกร 

4. ประเภทสถานประกอบการ 
4.1 สถานประกอบการขนาดใหญ่ ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอ  
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   
- บริษัท ปัญจพลไฟเบอรค์อนเทนเนอร์ จ ากัด 
- เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

4.2 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอ  

- บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย  
- บริษัท ชะอ าพีรพัฒน์ จ ากัด 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครราชสีมา 

ข้อสังเกตที่ประชุม 1. ในปีถัดไปควรเพ่ิมกิจกรรมกับสถานประกอบการที่มีคุณูปการกับสถาบันสมาชิก เช่น 
การมอบโล่ หรือการให้เกียรติบัตร โดยให้น าเสนอเพ่ือหารือในการประชุมครั้งต่อไป 
   2. ขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอเลื่อน
ก าหนดการส่งผลงานเข้าประกวด  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

ผู้บันทึกการประชุม นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจทาน  นางภูษณิศา  นวลสกุล     อนุกรรมการและเลขานุการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  ประธานคณะอนุกรรมการ 



 

     

แบบพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การเสนอผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจ าปี 2558 

ประเภท ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา  
 

เรียน   ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) 

ข้าพเจ้า..........................................................................  ขอเสนอ (โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าชื่อผู้ที่ท่าน
เห็นสมควรเป็นผู้แทนเครือข่ายฯ เข้าประกวดระดับชาติ  
 

ท าเครื่องหมาย 
 

ชื่อ-นามสกุล สถาบัน 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ประยุทธ์  กุศลรัตน์ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏครราชสีมา 

 2. อาจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬี 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเหตุ เนื่องจากสกอ.ให้เครือข่ายฯ เสนอผลงานแต่ละประเภทได้  1 ผลงาน ดังนั้นจึงต้องคัดเลือกผู้แทนเพ่ือ
เสนอเข้าประกวดในระดับชาติ ทั้งนี้ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ที่ไม่สามารถจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกได้ โดยฝ่าย
เลขานุการเครือข่ายฯ ได้แนบเอกสารประกอบในการพิจารณามาพร้อมนี้ 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................... ....... 

(.................................................................)  
 

วันที่...................................................  

โปรดส่งคืนฝ่ายเลขานุการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภายในวันพุธที่  1 เมษายน 2558 ที ่โทรสาร 044-223053 email:pongpatt@sut.ac.th 

 


