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10. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการ 
11. ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล กรรมการ 
12. นายพรเทพ ศุภธราธาร กรรมการ 
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 4. ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต กรรมการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
2. นางศิริรัชนี ฉายแสง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.10 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  (ไม่มี) 
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วาระท่ี 1.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษารู้จัก “สหกิจศึกษา” ตลอดจน
กระบวนการของสหกิจศึกษา รวมถึงเพ่ือเป็นการแนะแนวทางการเตรียมตนเองให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาศึกษา ในวันที่ 1 และ 15 สิงหาคม2557 โดยได้เรียนเชิญท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
กับองค์กรชุมชนเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวตามล าดับ  มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 2,728 คน ผล
ประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.43 (คะแนนเต็ม 5)  
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

 ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (SUT COOP ASEAN CAMP 2014) ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ 
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2557  ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 59 คน เป็นนักศึกษาไทย จ านวน 44 คน และนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 15 คน ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 4.56 (คะแนนเต็ม 5)  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.4   รายงานผลการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ าภาคการศึกษาที่  
               1/2557 

 เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาที่แจ้งความจ านงเพ่ือเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 
ประกอบด้วยกิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน เทคนิคการเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว มารยาทสากล กิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

วาระท่ี 1.5 รายงานผลการส ารวจความสนใจของนักศึกษาต่อการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

 เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการส ารวจนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 ต่อความสนใจในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น 
2,933 คน ในจ านวนนี้ มีนักศึกษาจากส านักวิชาต่าง ๆ ที่สนใจการไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ  960 คน     
ไม่สนใจ 303 คน และไม่ระบุ 1,670 คน ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษา
นานาชาติ เพ่ือชี้แจงข้อมูลที่ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ เช่น กระบวนการและ
ขั้นตอนของการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา และด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น 
ให้กับนักศึกษาท่ีสนใจในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติรับฟัง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557  
มติที่ประชมุ  รับทราบ 

วาระที่ 1.6  รายงานผลการจัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษาที่ 2557 

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดประชุมประธานคณาจารย์
นิเทศประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
และสรุปปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงที่ผ่านมา และเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด เห็น 
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ตลอดจนรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกัน โดยมีประธานคณาจารย์และผู้แทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 คน  (17 สาขาวิชา) จาก
จ านวนประธานคณาจารย์ที่มีการแต่งตั้งตามสาขาวิชาหรือหลักสูตร จ านวน 27 คน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
พึงพอใจและเห็นด้วยกับการจัดประชุมในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.70 เต็ม 5.00) โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต 
ประธานคณาจารย์นิเทศควรให้ความส าคัญในการประชุมและศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควรสรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากการ
ประชุมแจ้งสาขาวิชาและคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ประธานคณาจารย์นิเทศและทราบด้วย 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระท่ี 1.7 รายงานผลการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานานาชาติ ประจ าภาคการศึกษา 1/2557 

เลขานุการที่ประชุมรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ นักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือของส านักวิชาต่าง ๆ และ WACE-ISO@ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม  – กันยายน 
2557  โดยได้จัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ จ านวน  2  คน  ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปฏิบัติงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และรับนักศึกษาจากต่างประเทศมา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย จ านวน 6 คน มาจากประเทศญี่ปุ่น 2 คน แคนาดา 2 คน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  
1 คน และออสเตรเลีย 1  คน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.8   การจัดหลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติ 

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับ Mr. Takehiro Nakagawa 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติมาปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  โดยนักศึกษามีก าหนดการมาเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมการท างานของไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
สุรนารี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 6 ตุลาคม 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษารายนี้ ประกอบด้วย ภาษาไทย จ านวน 30 ชม. ภาษาอังกฤษ  จ านวน 35 ชม. ภาคปฏิบัติการรายวิชา
ที่เกี่ยข้อง จ านวน 12 ชม. ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย และศิลปะมวยไทย จ านวน 22 ชม.วัฒนธรรมองค์กรการ
ท างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 ชม.  ทัศนศึกษา อาทิเช่น ห้องไทยศึกษานิทัศน์ อุทยานผีเสื้อ สถาน
ประกอบการ เกาะรัตนโกสินทร์ และสถานที่ส าคัญในจังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมพิเศษ อาทิร่วมกิจกรรม
ค่ายอาเซียน เป็นต้น   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.9  ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2557 

  เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2557 ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2558 - 19 มิถุนายน 2558 
และตารางการบรรยายรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 เรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการแจ้งเวียน
ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 1.10  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2557  

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงาน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,919,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ  จ านวน 4,029,000 บาท งบประมาณโครงการ จ านวน 
1,800,000 บาท และงบอ่ืน ๆ (ค่าล่วงเวลา ค่ารับรอง งบอบรมตามสิทธิ์ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จ านวน 
90,000 บาท ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2557 รวมค่าใช้จ่ายที่ใช้แล้วจ านวน 3,470,092.36 
บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์ ) ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่างรอด าเนินการ จ านวน 
1,421,769.34 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสามสี่สตางค์) งบประมาณคงเหลือ  
จ านวน 1,027,138.30 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสตางค์) รวมงบประมาณที่
ใช้จ่ายแล้วและรอด าเนินการจ านวน 4,891,861.70 บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาท
เจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 82.65 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.11  รายงานผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 ใน
ส่วนของงบประมาณงานประจ าและงบประมาณโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานสหกิจศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,973,700 บาท (แปดล้าน
เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทนใช้สอยฯ  จ านวน 5 ,543,700 บาท 
งบประมาณโครงการ 7 โครงการ รวมเป็นเงิน จ านวน 3 ,430,000 บาท และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางในส่วนงบประมาณที่เกี่ยวกับค่าล่วงเวลา ค่ารับรอง งบอบรมตามสิทธิ์ และงบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งท่ี 2/2557  
 (เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ) 

 ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 
2/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 30  มิถุนายน 2557  ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมและ
แจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ส่งแบบตอบรับกลับ)  จ านวน 9 ท่าน 
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับกลับ)  จ านวน 5 ท่าน 
3. กรรมการรับทราบรายงานการประชุม     จ านวน 5 ท่าน  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 ความคืบหน้าการนิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ประสานงานกับสาขาวิชา
ในการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 
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มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 634 คน จาก 30 หลักสูตรวิชา/กลุ่มวิชา 
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ จ านวน 392 แห่งทั่วประเทศ และสถานประกอบการต่างประเทศ 
จ านวน 1 แห่ง มีค่าใช้จ่ายส าหรับการนิเทศท่ีเกิดข้ึนจริงรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 841,790.50 บาท จากประมาณ
การไว้จ านวน 987,763.00 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,327.75 บาท/คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุด 3,466.66 
บาท/คน และต่ าสุด 564.00 บาท/คน มีการใช้พาหนะในการเดินทางนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 248 
ครั้ง ประกอบด้วย รถยนต์ มทส. 57 ครั้ง รถยนต์ส่วนตัว 64 ครั้ง รถเช่า 23 ครั้ง และเครื่องบิน 4 ครั้ง  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 3.2  รายงานความคืบหน้าการจัดหางานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

เลขานุการที่ประชุมรายงานความคืบหน้าในการจัดหางานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ซึ่ง
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์จะ
ไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น จ านวน 653 คน จาก 31 หลักสูตรวิชา จ านวนงานที่ได้รับการเสนอและรับรองจากสาขาวิชา 
1,641 ต าแหน่งงาน ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และการสมัครงานสหกิจศึกษา  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 3.3  รายงานผลการด าเนินงานการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการด าเนินการท าข้อตกลงความร่วมมือด้าน           
สหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้   

1) ข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ Swinburne University of Technology, Australia 
และ Royal  Melbourne Institute Of Technology , Australia  โดยได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วและอยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือลงนาม 

2) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ
บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และได้มีการ
ประชุมเพ่ือหารือและด าเนินการตามข้อตกลง โดยจะมีการตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตาม
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยต่อไป  

3) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  เพ่ือจัดพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จ ากัด และบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่าเพ่ือให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
สุรนารี ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่น าหลักสูตรสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และเป็นต้นแบบสหกิจศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และ
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาในอนาคตตามกรอบมาตรฐานการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด กอรปกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า “มหาวิทยาลัยควร
จัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์ มทส.ทุกคน โดยอาจร่วมมือกับสมาคมสหกิจศึกษา
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ไทย” ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้จัดท าโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาส าหรับคณาจารย์  มทส. โดยมี
ก าหนดจัดการอบรมเป็น 2 รุ่น ด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งขอให้สมาคมสหกิจศึกษาไทยเป็น
ผู้จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว  โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ามีบางหลักสูตรไม่มีการจัดการเรียน
การสอนสหกิจศึกษา เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และควรปรับหลักสูตรการอบรมให้
สอดคล้องกับประสบการณ์คณาจารย์ของ มทส.  

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

วาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

เลขานุการที่ประชุมเสนอว่า ตามที่ฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและงานพัฒนาอาชีพ แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพยังไม่มีการแต่งตั้งบุคคลผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่หัวหน้าฝ่าย และเพ่ือให้
ด าเนินงานของฝ่ายพัฒนาอาชีพ จึงขอความเห็นชอบแต่งตั้งนายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เป็น ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

วาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนา
อาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 

 ด้วยบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) มีความสนใจในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างความพร้อมในการท างานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไกในการ
สร้างบุคลากรพร้อมท างานให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมความสามารถในการผลิตบัณฑิตทาง
ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศ และส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ท างานจริงใน
ระหว่างเรียน ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เสนอร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวให้งานนิติการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวยัง
ขาดความชัดเจน โดยเฉพาะหน้าที่และความรับผิดชอบของ มทส. ข้อที่ 4.2   

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ  

วาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
(วาระลับ) 

มติที่ประชุม   อยู่ในซองเอกสารลับ 

 

วาระท่ี 4.5  ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้เหมาะสมสมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ           (วาระลับ) 

มติที่ประชุม   อยู่ในซองเอกสารลับ  

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557  หน้า 7 จาก 7 

วาระท่ี 5.1 รายงานสรุปผลการเดินทางไป Hunan University of Humanities, Science and 
Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ผู้ช่วยเลขานุการรายงานที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีการลงนามใน
ข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ด้านวิชาการและวิจัยกับ Hunan University of Humanities, Science 
and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2556  นั้น  เพ่ือประชาสัมพันธ์ และสานต่อความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เพ่ือขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี รองผู้อ านวยการ และนางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ได้เดินทางไปเยี่ยมชมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 9 - 12 กันยายน 2557 โดยได้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนของ HUHST ประชุม
หารือกับ Logistics Services Company เพ่ือหาแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตลอดจนความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ 
การศึกษาดูงาน ณ Hunan Vigor Foods bio-Technology Co., Ltd. รวมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ของ 
HUHST เป็นต้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 
ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม  2557  หน้า 1 จาก 8 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 10.10 – 11.20 น. 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพฯ   

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย) รองประธาน 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) กรรมการ 
4. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อาจารย์ ดร.สมร  พรชื่นชูวงศ์ แทน) กรรมการ 
5. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (อาจารย์ ดร.สรียา  วิจิตรเสถียร แทน)  กรรมการ 
6. คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ (อาจารย์ ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา แทน) กรรมการ 
7. คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์  (อาจารย์ ดร.พรเทพ  ราชนาวี แทน) กรรมการ 
8. คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร  คงก าเนิด แทน) กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการเทคโนธานี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย แทน) กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา (นายพิรุณ  กล้าหาญ  แทน)   กรรมการ 
11. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการ 
12. ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล กรรมการ 
13. นายกิติ มาดิลกโกวิท กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)   กรรมการและเลขานุการ 
15. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี)   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
      1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 

 3. คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
 3. ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต กรรมการ 
4. นายพรเทพ ศุภธราธาร       กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
2. นางศิริรัชนี ฉายแสง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
3. นางกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ 
4. นางสาวเบญจพร  ศุภรทรัพย์  ฝ่ายพัฒนาอาชีพ 
5. นางธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  10.10 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  (ไม่มี) 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม  2557  หน้า 2 จาก 8 

วาระท่ี 1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนส าหรับนักศึกษา         
สหกิจศึกษานานาชาติ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2557 

เลขานุการฯ รายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การขอรับทุนส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษา
นานาชาติ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.3   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ 
   บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด และบริษัทในเครือ 

 เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด และ
บริษัทในเครือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2557 จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด และ
บริษัทในเครือ ตามค าสั่งที่ 1295/2557 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 11 ท่าน และผู้แทนจาก
บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด และบริษัทในเครือ จ านวน 7 ท่าน ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานเพ่ือจัดประชุม
คณะกรรมการชุดดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.4   พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท ซีพีเอฟ  
      เทรดดิ้ง จ ากัด และ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ ากัด 

เลขานุการฯ รายงาน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด และ บริษัท เชสเตอร์
ฟู้ด จ ากัด ได้ก าหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท         
ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด และ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ ากัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป็นประธานในพิธีร่วมกับนายชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด 
และนายวันชัย จารุนิเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จ ากัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

วาระท่ี 1.5 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

 เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตแบบก้าวหน้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย สาขาวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยาและฟิสิกส์ และได้
ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาเลือกไว้ในหลักสูตรโดยก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนในชั้นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1 ซึ่งนักศึกษาที่เลือกลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในภาคสหกิจศึกษาที่ 
1/2558 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้ประสานสาขาวิชาฯ เพ่ือแต่งตั้งคณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาท าหน้าที่เป็นประธานคณาจารย์นิเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งประธาน
คณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า ตามค าสั่งที่ 1375/2557 และได้จัด
ประชุมผู้แทนคณาจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบก้าวหน้า เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 
มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม  2557  หน้า 3 จาก 8 

วาระที่ 1.6  รายงานผลการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 

เลขานุการฯ รายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม   
ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ดังนี้ 

 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 (ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 
2557 – 13 กุมภาพันธ์  2558)  โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1/2557 จ านวน 653 คน จาก 24 สาขาวิชา มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนผ่าน (S) จ านวน 650 คน และนักศึกษาที่
มีผลการเรียนไม่ผ่าน (U) จ านวน 3 คน 

 2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาที่แจ้งความจ านงเพ่ือเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
ประกอบด้วย กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาค
นักศึกษาไทย) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสมัครงาน เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว มารยาทสากล และรอบรู้ประชาคมอาเซียน  

 3. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถและเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นให้นักศึกษา
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกอาชีพ ประกอบไปด้วยกิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา  จัดสัปดาห์ภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนาอาชีพโดยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้วิเคราะห์ตนเอง
เปรียบเทียบกับตัวละครในภาพยนตร์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดทักษะของการประเมินตนเองในบริบทด้านการพัฒนา
อาชีพ และกิจกรรมพัฒนาทักษะ  Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นส าหรับการท างาน  

 4) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความก้าวหน้าในอาชีพธุรกิจการสื่อสาร” โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระท่ี 1.7 รายงานผลการจัดประชุมสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 2/2557 

เลขานุการฯ รายงานผลการจัดประชุมพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 2/2557 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2557 ณ ห้อง CC403 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานสหกิจศึกษา
ระหว่างคณาจารย์นิ เทศ พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษากับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 79 คน ประกอบด้วยพนักงานที่
ปรึกษา 41 คน  จากสถานประกอบการ  28 แห่ง คณาจารย์นิเทศ 9 คน จาก 7 สาขาวิชา  และนักศึกษาสหกิจศึกษา 
29 คน จาก 14 สาขาวิชา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาครั้งนี้โดยรวมในระดับมาก (4.21)  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.8   รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ Industry-based Career Development 

เลขานุการฯ แจ้งว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ก าหนดกิจกรรม Industry-based Career 
Camp ขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557  ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจลักษณะของการท างานในแต่ละอุตสาหกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกงานสหกิจศึกษาที่เหมาะสมได้มากขึ้น และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม  2557  หน้า 4 จาก 8 

แผนการเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของตนได้มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมคือการศึกษาดูงาน
กระบวนการผลิตในบริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง จ านวน 10 ฐาน ของเครือเบทาโกร โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.54) และมีข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ต้องการเพ่ิม
จ านวนวันของการจัดกิจกรรม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.9   รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาชีพเสรี : โอกาสในการก้าวสู่อาเซียน”  

เลขานุการฯ รายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
“อาชีพเสรี : โอกาสในการก้าวสู่อาเซียน” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 – วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรม    
กรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับอาเซียนและ
ความส าคัญของการเตรียมตัวสู่อาเซียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพวิศวกรในอาเซียน และแนวทางการ
เตรียมตัวและการท างานในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม จากการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริง และได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในด้านการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่อาเซียน รวมทั้งได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ 
และภูมิหลังของประเทศไทย จากการศึกษาในสถานที่ประวัติศาสตร์ ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการบรรยายจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภาวิศวกร กิจกรรมระดมความคิด การจัดทัศนศึกษา 
ณ สถานประกอบการ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 60 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ในระดับคะแนน 4.67  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.10  รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
  ส าหรับคณาจารย์ มทส.” 

เลขานุการฯ รายงานว่าตามท่ีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับความเห็นชอบโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศส าหรับคณาจารย์ มทส.” รวมทั้งได้รับอนุมัติงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประสานกับส านักวิชาต่าง ๆ เพ่ือจัดส่งคณาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
โดยมีเป้าหมาย 150 คน จาก 5 ส านักวิชา พบว่ามีผู้แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรมจ านวนน้อยมากไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงได้แจ้งเลื่อนการจัดอบรมในช่วงดังกล่าวไปก่อน และเพ่ือให้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ      
สหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศส าหรับคณาจารย์ มทส.” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2557 เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลาการก าหนด
จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ก าหนดช่วงเวลาไว้ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2557 ระหว่าง
วันพุธที่  24 – วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 หรือระหว่างวันพุธที่ 1 – วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ สุรสัมมนาคาร 

มติที่ประชุม  รับทราบและมอบคณบดีหรือผู้แทนคณบดีน าเสนอที่ประชุมส านักวิชา 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งท่ี 3/2557  
 (เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ) 

 ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 22  กันยายน 2557  ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมและ 
แจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
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1. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ส่งแบบตอบรับกลับ)  จ านวน 8 ท่าน 
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับกลับ) จ านวน 5 ท่าน 
3. รับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไข   จ านวน 1 ท่าน  

โดยขอแก้ไข ตราสัญญลักษณ์มหาวิทยาลัยซึ่งปรากฏในหน้าแรกเนื่องจากตรา
สัญญลักษณ์กลับด้าน 

4. กรรมการรับทราบรายงานการประชุม   จ านวน 5 ท่าน  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานงานกับสาขาวิชาในการจัดส่งนักศึกษา 
จ านวน 634 คน  ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่  1/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 
มิถุนายน 2557  ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอสรุปผลการไปปฏิบัติงานฯ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 
นักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 634 คน จาก 31 หลักสูตรวิชา ซึ่งไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ต่างๆ โดย ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย จ านวน 632 คน สถานประกอบการ 399 แห่งและปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาต่างประเทศ จ านวน 2 คน สถานประกอบการ 1 แห่ง ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
และรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
จ านวน 7 คน ได้แก่นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 1 คน แคนนาดา จ านวน 2 คน แอฟริกาใต้ 
จ านวน 1 คน ญี่ปุ่น จ านวน 2 คนและออสเตรเลีย จ านวน 1 คน   

ค่าใช้จ่ายส าหรับการนิเทศที่ได้รับอนุมัติเป็นจ านวนเงิน 987,763.00 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส าหรับการ
นิเทศที่เกิดขึ้นจริงรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 856,600.50 บาท ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในวงเงินที่
ขออนุมติ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,351.10 บาท/คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุด 3,488 บาท/คน และต่ าสุด 612.65 
บาท/คน  
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557  

จากนักศึกษาสหกิจศึกษา 634 คน ได้รับผลการประเมินจากสาขาวิชา ในรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นที่น่า
พอใจ (S) ทั้งหมด 633 คน ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับไม่ผ่าน 1 คน (U) และรายละเอียดการ
ประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 ดังนี้  

- ประเมินคุณภาพนักศึกษา โดยคณาจารย์นิเทศ เห็นว่านักศึกษา มีคุณภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในระดับมากที่สุดค่าคะแนนเฉลี่ย 4.32  

- ประเมินคุณภาพนักศึกษา โดยสถานประกอบการ เห็นว่านักศึกษามีคุณภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในระดับมากที่สุดค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24  

- ผลการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ โดยคณาจารย์นิเทศ เห็นว่าสถานประกอบการในภาพรวม 
มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.34 

- ประเมินคุณภาพสถานประกอบการ โดยนักศึกษา เห็นว่าสถานประกอบการในภาพรวม มีคุณภาพใน
ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.95  
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- ประเมินคุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์ โดยสถานประกอบการ เห็นว่าการนิเทศงานของ
คณาจารย์มีคุณภาพ ในระดับมากที่สุด (4.31) 

- ประเมินคุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษา เห็นว่าการนิเทศงานของ
คณาจารย์มีคุณภาพ ในระดับมาก (3.96) 

- การประเมินคุณภาพการบริการของศูนย์สหกิจศึกษา ฯ โดยคณาจารย์นิเทศมีความพึงพอใจโดยรวม 
ต่อการบริการและการประสานงานของศูนย์ฯ (4.46) นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการบริการของศูนย์ฯ (3.89) และสถานประกอบการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ
และการประสานงานกับศูนย์ฯ (4.40) 

นอกจากนี้แล้วพนักงานที่ปรึกษา ของสถานประกอบการ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่
เป็นจุดเด่น และคุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนา โดยคุณลักษณะเด่น 5 อันดับแรก ได้แก่  

1) ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
2) ความตั้งใจ กระตือรือร้น  
3) ความอดทน ขยัน  
4) มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
5) ความสามารถในการเรียนรู้งานได้รวดเร็ว  
ส่วนคุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่  
1) ความกล้าแสดงออก กล้าเสนอความเห็น มั่นใจ/เชื่อมั่น  
2) ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ)  
3) การใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
5) ความเป็นผู้น า  

ข้อสังเกตที่ประชุม ควรมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในระดับยอดเยี่ยม
และกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในระดับน้อย  

มติที่ประชุม รับทราบและรับข้อสังเกตไปด าเนินการ  

วาระท่ี 3.2  ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

เลขานุการฯ รายงานตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ จัดส่ง
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2557- 19 กันยายน 2557 
จ านวน 634  คน จาก 31  หลักสูตรวิชา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดให้นักศึกษาประเมินตนเองภายหลังกลับจาก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาว่านักศึกษามีคุณลักษณะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด และจากการส ารวจนักศึกษา
เห็นว่าตนเองมีพัฒนาการสูงขึ้นในระดับมาก ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย 3.73 โดยหัวข้อคุณลักษณะที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก 
(4.07) ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (4.01) และความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมขององค์กร มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (3.98) และหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นต่ าสุด 3 
อันดับ ได้แก่ การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับน้อย (2.55)  ความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับปานกลาง (3.35) และ ความเป็นผู้น า มีพัฒนาการสูงขึ้น
ระดับปานกลาง (3.45)  

นอกจากนี้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพหลัง
เสร็จการศึกษา โดยนักศึกษาเห็นว่าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีประโยชน์ในระดับมาก ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย 
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(4.00) โดยมีหัวข้อการประเมินได้แก่ จะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งานลง  (4.18) สามารถเป็นบัณฑิตที่มี
ศักยภาพ (4.10) รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกอาชีพได้ถูกต้อง (4.09) มีทักษะในการหางาน มีโอกาสได้
งานเร็ว และงานดี (4.02) เกิดความมั่นใจใความสามารถของตนเอง  (3.92) มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จ
การศึกษา (3.82) และคาดว่าผลการเรียนจะดีขึ้นหลังจากปฏิบัติงานท าให้เข้าใจวิชาการมากข้ึนตามล าดับ (3.81) 

ข้อสังเกตที่ประชุม ควรศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดย
เปรียบเทียบกลุ่มที่มีโอกาสได้ท างานร่วมกับชาวต่างชาติกับกลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสท างานร่วมกับชาวต่างชาติ 

มติที่ประชุม  รับทราบและรับข้อสังเกตไปด าเนินการ  

วาระท่ี 3.3  สรุปผลการจัดหางานสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 และรายงานความคืบหน้าการ
นิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

เลขานุการฯ  รายงานสรุปผลการจัดหางานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558) มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 656 
คน จาก 25 หลักสูตร มีจ านวนต าแหน่งงานที่มีการเสนอจากสถานประกอบการแล้ว จ านวน 1,906 ต าแหน่งงาน 
และรายงานความคืบหน้าการนิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 
2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558) มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 656 คน จาก 25 หลักสูตร  ในสถาน
ประกอบการ 405 แห่ง (ระยะเวลาเหมาะสมส าหรับการนิเทศงานสหกิจศึกษา คือระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน  
2557- 16 มกราคม 2558) นักศึกษาได้รับการนิเทศงานจากคณาจารย์แล้ว จ านวน  277 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.23  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2557 (สัปดาห์ที่ 8 ของการปฏิบัติงาน)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3.4  ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจ
ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท เอ็ม เอฟ   อี ซี จ ากัด (มหาชน)  

เลขานุการฯ  อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ได้เห็นชอบ “ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการความ
ร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)” โดยมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความชัดเจนของร่างบันทึกฯ ดังกล่าว ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงร่างบันทึกข้อตกลงฯ โดยความเห็นชอบของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ได้ผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากงานนิติการเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบและเสนอสภาวิชาการตามขั้นตอนต่อไป 

วาระท่ี 3.5  รายงานผลการด าเนินงานการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีกับหน่วยงานต่าง ๆ  

เลขานุการฯ  รายงานผลการท าข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีกับ Swinburne University of Technology, Australia และระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีกับ Royal  Melbourne Institute  Of Technology, Australia โดยได้มีการลงนามเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 
ข้อตกลง และอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ข้อตกลงได้แก่  ข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ  Universiti Utara Malaysia, Malaysia นอกจากนี้แล้ว       



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม  2557  หน้า 8 จาก 8 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการจัดท าข้ อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งพบว่าโอกาสแลกเปลี่ยนของนักศึกษาไทย
ยังมีข้อจ ากัดเรื่องภาษา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  แผนการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 เลขานุการฯ  เสนอแผนการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 เพ่ือขอความเห็นชอบที่ประชุม ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1/2558  วันพฤหัสบดี 12 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. 
 ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. 
 ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดี 10 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. 
 ครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

วาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบเสนอชื่อหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) ประจ าปี พ.ศ. 2558 
(วาระลับ) 

มติที่ประชุม   อยู่ในซองเอกสารลับ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 
ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม  2558  หน้า 1 จาก 8 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 10.05 – 11.20 น. 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพฯ   

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) กรรมการ 
3. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์  กุลรัตนรักษ์  แทน) กรรมการ 
4. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ผศ.ดร.หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง  แทน)  กรรมการ 
5. คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ (ผศ.ดร.สิราภรณ์  โพธิวิชยานนท์  แทน) กรรมการ 
6. คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์) กรรมการ 
7. คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์  (อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์  ขาวถิ่น แทน) กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการเทคโนธานี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย แทน) กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา (ผศ.ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา  แทน)   กรรมการ 
10. นายกิติ มาดิลกโกวิท กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)   กรรมการและเลขานุการ 
12. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี)   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน  รองประธาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
3. คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์หรือผู้แทน     กรรมการ 
4. ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต กรรมการ 
5. ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล      กรรมการ 
6. นายพรเทพ ศุภธราธาร       กรรมการ 
7. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ       กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
2. นางศิริรัชนี ฉายแสง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
3. นางกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ 
4. นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ   รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ 
5. นางธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  10.10 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม  2558  หน้า 2 จาก 8 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  (ไม่มี) 
 
วาระท่ี 1.2 สรุปผลการจัดกิจกรรมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 

เลขานุการฯ รายงานว่าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบ             
สัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีร่วมกับท่านอธิการบดี  มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 274 คน ผลประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.41 (คะแนน
เต็ม 5) 
มติที่ประชุม รบัทราบ 

วาระท่ี 1.3  ผลการคัดเลือกนักศึกษา มทส. เพื่อรับทุนการศกึษาโครงการ Mitr Phol Career Camp  รุ่นที่ 5 

 เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามที่กลุ่มมิตรผล ได้มีการด าเนินการโครงการ Mitr Phol Career Camp โดย
ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท างานในอนาคต ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเป็น
การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา 
60,000 บาท/ปี เป็นเวลา 2 ปี รวมทั้งสิ้น  120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และนักศึกษาที่รับทุนนี้จะต้อง
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ กลุ่มมิตรผล รวมทั้งเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้าท างานในกลุ่มมิตรผล จากการ
ด าเนินโครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 5 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผ่านการคัดเลือกในการ
รับทุน จ านวน  7 คน สละสิทธิ์ 1 คน เนื่องจากมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และได้มีพิธีมอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 6 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2558 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 1.4   รายงานผลการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 

เลขานุการฯ รายงานว่าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ดังนี้ 
 1.กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 (ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 
2558 – 19 มิถุนายน 2558)  โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 249 คน จาก 22 
สาขาวิชา มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนผ่าน (S) จ านวน 246 คน ถอนรายวิชา จ านวน 1 คน และมีผลการเรียนไม่
ผ่าน (U) จ านวน 2 คน เนื่องจากนักศึกษามีเวลาเข้าเรียนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดท าให้หมดสิทธิ์สอบ   
  2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2557 ประกอบด้วย กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว : เทคนิคการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรม มารยาท
สากล และรอบรู้ประชาคมอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23)   

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม  2558  หน้า 3 จาก 8 

วาระท่ี 1.5 การจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา 2557 

เลขานุการฯ รายงานว่าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
มีก าหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวัน
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยได้เชิญหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ มาร่วมเปิดบูธ
รับสมัครงาน แสดงนิทรรศการ ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพ และทดสอบความถนัดทางอาชีพ
และยังเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้มีโอกาสพบปะนักศึกษา
ที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้น ๆ โดยได้มีสถานประกอบการแจ้งเข้าร่วม
กิจกรรมแล้ว จ านวน 77 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558) 
มติที่ประชมุ  รับทราบ 

วาระที่ 1.6  รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาผลสะท้อนจากการปฏิบัติงาน 
              สหกิจศึกษาของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 

เลขานุการฯ รายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการศึกษาผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 388 คน จาก 22 สาขาวิชา จึงขอสรุปผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ รับทราบดังนี้ 

1. ประเภทของสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- โรงงานอุตสาหกรรม 127 คน 
- หน่วยงานเอกชน 99 คน 
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 64 คน  
- องค์กรด้านสังคม 13 คน 
- อ่ืน ๆ 83 คน (สถานที่ท่องเที่ยวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมา) 

2. สิ่งที่นักศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- ประสบการณ์ในชีวิตจริง 365 คน 

 - ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท างาน 349 คน 
- เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ 336 คน 
- โอกาสได้งานท าหลังจบการศึกษา 231 คน 
- ได้คะแนนดีขึ้น 54 คน  

3. ผลที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับความคาดหวังของนักศึกษา 
- เป็นไปตามท่ีคาดหวังทุกประการ 143 คน 
- เป็นไปตามท่ีคาดหวังทุกประการเล็กน้อย 117 คน 
- ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเล็กน้อย 48 คน 
- ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 8 คน 

4. แรงกดดัน/ความท้าทายที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- ความท้าทายจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ค่าเฉลี่ย 3.97 
- ความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการจริง ค่าเฉลี่ย 3.85 
- ค้นพบข้อบกพร่องของตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.75 
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ค่าเฉลี่ย 3.67 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
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วาระท่ี 1.7 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน   
สหกิจศึกษานานาชาติ โดยการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงการรับนักศึกษา
ชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอรายงานการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ 

1. การรับนักศึกษาชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย 
- ตอบรับนักศึกษาชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จ านวน 5 ราย 

จาก Nagaoka University of Technology, University of Victoria, RMIT University และ Mie University 
โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับผิดชอบดูแลเรื่องที่พักของนักศึกษา การรับ-ส่งนักศึกษาจากสนามบิน การต่อวีซ่า 
และการรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  

- ประสานงานกับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา มทส. 
ไปปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่ง มทส. ได้ตอบรับเป็น Host มาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ในภาคการศึกษา
ที่ 2/2557 (ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 27 ตุลาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558) เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษา มทส. ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับชาวต่างชาติ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาไป
ปฏิบัติงานดังกล่าว จ านวน 2 ราย เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

- ประสานงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศไทยเพ่ือสอบถามความสนใจในการรับนักศึกษา
ชาวต่างชาติมาปฏิบัติงาน ซึ่งมีสถานประกอบการหลายแห่งมีความสนใจที่จะรับนักศึกษาชาวต่างชาติ และ 
Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศจีน ได้แจ้งความประสงค์ที่
จะส่งนักศึกษาชาวจีนมาปฏิบัติงานในประเทศไทย รุ่นที่ 2 ในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้ประสานงาน
โดยจัดส่งข้อมูลความต้องการรับนักศึกษาของสถานประกอบการในไทยไปให้ HUHST พิจารณาส่งใบสมัครงาน
ของนักศึกษาเพ่ือในสถานประกอบการะได้พิจารณาคัดเลือกต่อไป 
2. การจัดหางานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา มทส.  

2.1 ประสานงานและส่งใบสมัครงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรซอฟต์แวร์
วิสาหกิจ) จ านวน 2 ราย ไปให้ University of Victoria (UVIC), Canada พิจารณา พร้อมกับ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทย ผ่านการประสานงานของ WACE-ISO@SUT ทั้งนี้ 
UVIC ได้แจ้งผลการพิจารณามาดังนี้  
2.1.1 การสมัครงานในต าแหน่ง Software Developer ของบริษัท Schneider นั้น นักศึกษาไม่

ผ่านการพิจารณา โดยได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานว่าบริษัทต้องการรับนักศึกษาที่มี
ประสบการณ์ตรงกับต าแหน่งงาน  

2.1.2 การสมัครงานในต าแหน่ง International Co–op Assistant นั้น UVIC จะนัดหมายสัมภาษณ์
นักศึกษาประมาณต้นเดือนเมษายน 2558 และจะประสานงานหาต าแหน่งงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาด้วย  

2.2 ประสานงานและส่งใบสมัครงานของนักศึกษานักศึกษา จ านวน 4 ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรอากาศยาน) 2 ราย วิศวกรรมไฟฟ้า 1 ราย และวิทยาศาสตร์เคมี 1 ราย ไปให้ University 
of Cincinnati (UC), USA พิจารณา และขอรายงานความคืบหน้าในการประสานงานดังนี้ 
2.2.1 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรอากาศยาน)  สมัครไปสหกิจศึกษาที่ UC 

ภาคการศึกษาที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 19 มิถุนายน 2558 (ซึ่งเป็นการไป     
สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2) จ านวน 2 ราย แต่ UC ไม่มีการแจ้งผลใด ๆ มาทีศู่นย์สหกิจศึกษาฯ  



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม  2558  หน้า 5 จาก 8 

2.2.2 นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ราย และวิทยาศาสตร์เคมี 1 ราย สมัครไปสหกิจศึกษาที่ UC 
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ระหว่างกรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการ
ประสานงานและติดตามผลการพิจารณา แต่ยังไม่ได้รับการค าตอบความคืบหน้าจาก UC จึง
ได้ประสานงานกับ DUT, South Africa เพ่ือส่งใบสมัครของนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าไปให้
พิจารณา และประสานงานกับ RMIT, Australia เพ่ือส่งใบสมัครของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ไปให้พิจารณา 

2.3 ประสานงานและส่งใบสมัครงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรอากาศยาน) 
จ านวน 2 ราย ไปให้ Nagaoka University of Technology (NUT), Japan พิจารณา ซึ่งนักศึกษา
ทั้ง 2 รายดังกล่าวจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 
2558 – เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการประสานงานและติดตามผลการพิจารณา 

2.4 ประสานงานและส่งใบสมัครงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์) จ านวน 1 ราย ไปให้ Mie University, Japan พิจารณา ซึ่งนักศึกษารายนี้จะไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ระหว่างกรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการ
ประสานงานและติดตามผลการพิจารณา 

3. การแสวงหาร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  
 ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา

ระหว่างกัน ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเดินทางมา มทส. และได้ประชุมหารือ
ร่วมผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาฯ และคณาจารย์ มทส. เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ และความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างกัน ประกอบด้วย University of Georgia, USA, Durban 
University of Technology, South Africa และ GROUP T, International Engineering School, University 
of Leuven, Belgium 

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.8   ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
                สหกิจศึกษานานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีศักยภาพ
ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ และเพ่ือเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดให้มีการสอบ
สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาทีม่ีคุณสมบัติครบตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ขอรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2557   โดยมี
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนดังกล่าว จ านวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวมณีรัตน์ ผดุงศิลป์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และนายจักริน ลิ้มวงศ์ยุติ สาขาวิชาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งท่ี 4/2557  
 (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ) 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม  2558  หน้า 6 จาก 8 

ร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายการประชุมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ส่งแบบตอบรับกลับ)  จ านวน 13 ท่าน 
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับกลับ) จ านวน 2 ท่าน 
3. กรรมการรับทราบรายงานการประชุม     จ านวน 4 ท่าน  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประสานงานกับสาขาวิชาในการ

จัดส่งนักศึกษา จ านวน 656 คน ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอสรุปผลการไป
ปฏิบัติงานฯ ดังต่อไปนี้ 
1. ผลการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 

นักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 656 คน จาก 25 หลักสูตรวิชา ซึ่งไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ต่าง ๆ โดยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในประเทศไทย จ านวน 396 แห่ง และมีนักศึกษา
แลกเปลี่ยน เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 3 คน 
ได้แก่ นักศึกษาจาก Durban University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้ จ านวน 2 คน และนักศึกษาจาก
Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 คน 
2. สรุปค่าใช้จ่ายในการนิเทศงานนักศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการนิเทศที่ได้รับอนุมัติเป็นจ านวนเงิน 899,647.00 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส าหรับการ
นิเทศที่เกิดขึ้นจริงรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 778,916.00 บาท ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในวงเงินที่
ขออนุมติ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,187.37 บาท/คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุด 5,128.00 บาท/คน และต่ าสุด 
420.00 บาท/คน  ทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 3.2  สรุปผลการจัดหางานสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2557 

เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ก าหนดการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จึงขอรายงานความคืบหน้าในการจัดหางานสหกิจ
ศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2557 โดยมีนักศึกษาไปปฏิบัติงานจ านวนทั้งสิ้น 287 คน เป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จ านวน 1 คน ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 286 คน ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีงานรองรับการออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ 480 แห่ง (แบบไม่นับซ้ า) ได้เสนองานสหกิจศึกษารวม 766 ต าแหน่งงาน จ านวน 
1,687 อัตรา โดยจ านวนอัตรางานสหกิจศึกษา เทียบกับจ านวนนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 587.80 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 3.3  รายงานผลการด าเนินงานการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีการประสานงานเพ่ือ
ด าเนินการท าข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยงานต่าง ๆ  



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม  2558  หน้า 7 จาก 8 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงขอรายงานผลความคืบหน้าดังนี้   
1) ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยแล้วอยู่ในขั้นตอนการประสานเพ่ือลงนามจ านวน 2 

ข้อตกลง คือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Universiti Utara 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย และข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอาชีพและ
บ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 

2) อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 24 มีนาคม 
2558 จ านวน 2 ข้อตกลง ได้แก่ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ 
Durban University of Technology, South Africa และข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Universiti  Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3.4  ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษา
และการบูรณาการการเรียนรูก้ับการท างานในต่างประเทศ 

เลขานุการฯ  รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษาและการ   
บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ พ.ศ.2557 โดยสนับสนุนทุนประเดิม จ านวน 25,000,000 บาท  
(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  และเพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ จึงได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการ    
บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกอง
ทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 17 ธันวาคม 
2557 รวมทั้งได้เสนองานนิติการตรวจสอบความเหมาะสมร่างประกาศฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ประชุม   ให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประสานสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือตรวจสอบ
เกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนแต่ละประเภทให้สอดคล้องกันก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนต่อไป   

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบการก าหนดภาคสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 

 เลขานุการฯ เสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดท า
ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2558 เรียบร้อยแล้วนั้น ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้จัดท าก าหนดภาคเรียนสหกิจ
ศึกษาประจ าปีการศึกษา  2558  รวมทั้งได้จัดท าร่างปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 
และตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2557 ส าหรับนักศึกษาที่จะไป
ปฏิบัติงานในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 20 ตุลาคม 2558 
        ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 
        ภาคการศึกษาท่ี 3/2558 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  – 20 มิถุนายน 2559 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ีประชุม ให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ทบทวนการก าหนดภาคสหกิจศึกษาเนื่องจาก
ระยะเวลาที่ก าหนดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานยังเป็นช่วงของการส่งเกรดให้กับศูนย์บริการการศึกษา   

มติที่ประชุม    เห็นชอบและรับข้อสังเกตที่ประชุมไปด าเนินการ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม  2558  หน้า 8 จาก 8 

วาระท่ี 4.2  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา 2557 

 เลขานุการฯ เสนอว่า เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
เป็นไปตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ จึงได้ทบทวนและจัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยก าหนดการประเมินมิติต่าง  ๆ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน (1 ตัวบ่งชี้) 
 องคป์ระกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งชี้) 
 องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (8 ตัวบ่งชี้) 
 ทั้งนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ 12 ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2556 ในตัวบ่งชี้ที่ 12.2   มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการ
เรียนการสอนสหกิจศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ
น าไปใช้ประโยชน์ และตัวบ่งชี้ที่ 12.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถ้ามีต าแหน่งงานว่าง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

วาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดแผนปฏิบัติการและค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 

 1. งบประมาณงานสหกิจศึกษา (งานประจ า)  จ านวน 9,531,020  บาท              
 2. งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลัก  จ านวน 3,358,060 บาท 
 3. งบประมาณโครงการเดิม จ านวน 5 โครงการ จ านวน 2,450,000 บาท ประกอบด้วย 
 3.1 โครงการจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ส าหรับการเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษา  จ านวน 160,000 บาท 
 3.2 โครงการสร้างบัณฑิตพึงประสงค์  จ านวน  470,000 บาท 

3.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ จ านวน 800,000 บาท 
3.4 โครงการ Industry-based career development จ านวน 670,000 บาท 

 3.5 โครงการ International Coop Engagement จ านวน 350,000 บาท 
4. งบประมาณโครงการใหม่ จ านวน 1 โครงการ จ านวน 394,600 บาท  

   4.1 โครงการสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน  2558  หน้า 1 จาก 11 

 

(ร่าง) รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 – 11.20 น. 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพฯ   

 

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (อ.ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย)       รองประธาน 
3. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อ.ดร.ธนาวิทย์  กุลรัตนรักษ์  แทน) กรรมการ 
4. คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ (ผศ.ดร.สิราภรณ์  โพธิวิชยานนท์  แทน) กรรมการ 
5. คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (อ.ดร.ศักดา  ข าคม แทน)             กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา (ผศ.ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา  แทน)   กรรมการ 
7. ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต      กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ) 
8. ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล           กรรมการ 
9. นายกิติ มาดิลกโกวิท กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)   กรรมการและเลขานุการ 
11. รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี)   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม กรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา          กรรมการ 
3. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม กรรมการ 
4. คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการเทคโนธานี  กรรมการ 
7. นายพรเทพ ศุภธราธาร            กรรมการ 
8. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ            กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
2. นางศิริรัชนี ฉายแสง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
3. นางกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ 
4. นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ   รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ 

เริ่มประชุมเวลา  10.10 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  (ไม่มี) 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน  2558  หน้า 2 จาก 11 

วาระท่ี 1.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษา
นานานาชาติดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2558 

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย
และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ได้จัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทยประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันเสาร์  
ที่ 6 มิถุนายน 2558 โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการคัดเลือกผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ      
นางสาวนิชดา  จิมขุนทด นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปฏิบัติงาน ณ Big M Group Services Co. ,Ltd สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นนักศึกษา    
สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558  
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.3  สรุปผลการจัดกิจกรรมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2557 

 เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจ
ศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาและผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยคุณมานะผล ภู่สมบุญ รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมกับท่านอธิการบดี มีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน
ทั้งสิ้น 141 คน ผลประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.41 (คะแนนเต็ม 5) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 1.4     ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจ 
ศึกษาของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการศึกษาผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 473 คน จาก 25 สาขาวิชา จึงขอสรุปผลการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวให้คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ รับทราบดังนี้ 

1. ประเภทของสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- โรงงานอุตสาหกรรม       259 คน 
- หน่วยงานเอกชน       135 คน 
- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ        70 คน  
- องค์กรด้านสังคม           8 คน 
- สถานศึกษา            1 คน 

2. สิ่งที่นักศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- ประสบการณ์ในชีวิตจริง      428 คน 

 - ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท างาน     423 คน 
- เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้      388 คน 
- โอกาสได้งานท าหลังจบการศึกษา     289 คน 
- การสร้างเครือข่ายเพื่อท างานในอนาคต      223 คน 
- ได้คะแนนดีขึ้น         67 คน  
- อ่ืน ได้แก่ ผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา ได้มิตรภาพที่ดีจากพ่ีๆ ทุกคน      3 คน  

3. ผลที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับความคาดหวังของนักศึกษา 
- เป็นไปตามท่ีคาดหวังทุกประการ     269 คน 
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- เป็นไปตามท่ีคาดหวังทุกประการเล็กน้อย    210 คน 
- ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเล็กน้อย      59 คน 
- ไม่เปน็ไปตามที่คาดหวัง        10 คน 

4. แรงกดดัน/ความท้าทายที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- ความท้าทายจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย    ค่าเฉลีย 3.87 
- ความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการจริง  ค่าเฉลี่ย 3.80 
- ค้นพบข้อบกพร่องของตนเอง      ค่าเฉลี่ย 3.74 
- ความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียน  ค่าเฉลี่ย 3.64  
  มาใช้ในการท างานจริง      

  - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า      ค่าเฉลี่ย 3.63 

ข้อสังเกตที่ประชุม ควรมีค าถามปลายเปิดส าหรับให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คาดหวัง 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

วาระท่ี 1.5 ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  – พฤษภาคม 2558 ศูนย์   
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ดังนี้ 

1. รับนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย   
1.1 รับนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศ จ านวน 6 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจาก

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 3 คน อินโดนีเซีย 1 คน และออสเตรเลีย 2 คน 
  1.2 อยู่ในระหว่างการประสานงานรับนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศ โดยเป็น

นักศึกษาจาก Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 6 คน 

2. จัดส่งนักศึกษา มทส.ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
2.1 จัดหางานส าหรับนักศึกษา มทส.ที่จะไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 

มีระยะเวลาปฏิบัติงานวันที่ 6 กรกฎาคม – 23 ตุลาคม 2558) โดยได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
13 คน ไปปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น 1 คน แคนาดา 2 คน สาธารณรัฐประชาชนจีน 6 คน มาเลเซีย 3 คน 
และออสเตรเลีย 1 คน 

    2.2 อยู่ในระหว่างการประสานงานเพ่ือจัดส่งนักศึกษา มทส.ไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 
1/2558 จ านวน 3 คน (ออสเตรเลีย 2 คน และสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คน) 

ข้อสังเกตที่ประชุม ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาหรือผู้ปกครองในกรณีประเทศที่มีความ
เสี่ยงแต่มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มทส. เช่น Durban University of Technology, South 
Africa เพ่ือให้นักศึกษาไทยมีความม่ันใจที่จะเดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
มติที่ประชมุ  รับทราบ 

วาระที่ 1.6  ผลการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
               2557 

 เลขานุการฯ รายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้
จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 27 
มีนาคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยมีหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ มาร่วมเปิดบูธรับสมัครงาน แสดง



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน  2558  หน้า 4 จาก 11 

นิทรรศการ ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพ และทดสอบความถนัดทางอาชีพ และยังเปิดโอกาสให้
สถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้มีโอกาสพบปะนักศึกษาที่มีความสนใจไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้น ๆ ดังนี้ 

1. สถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 88 แห่ง  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 14142 คน แยกเป็น 

- บุคลากรจากสถานประกอบการที่เข้ามารับสมัครงาน จ านวน 262 คน  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 808 คน   

3. ผลการประเมินกิจกรรม 
- สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในประโยชน์จากการเข้าร่วม

กิจกรรมในระดับ 4.18 และบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับ  4.06 
- ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ 4.17 

และเห็นว่าควรจัดกิจกรรมนี้อีกในปีการศึกษาต่อไปในในระดับ 4.72  

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 1.7 ผลการด าเนินงานโครงการ Industry-based Career Development 

เลขานุการฯ รายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม Industry-based Career 
Camp : อุตสาหกรรมน้ าตาล ตามโครงการ Industry based Career Development ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษามีความเข้าใจลักษณะของการท างานในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถเลือกงานสหกิจศึกษาที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนได้มากขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 
9 มีนาคม 2558 ณ อุทยานมิตรผล ภูเขียว และเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นค่าย
พัฒนาอาชีพด้านอุตสาหกรรมน้ าตาล มีการจัดบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้เฉพาะทางแต่ละ
สาขาวิชา และจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมน้ าตาล โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่
และวิทยากรจากกลุ่มมิตรผล ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับ 4.40 และเห็นว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ในระดับ 4.58  นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ว่าควรเพิ่มระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมและสถานที่พักไม่ควรอยู่ไกลจากสถานที่จัดกิจกรรม  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 1.8   ผลการจัดกิจกรรมโครงการบัณฑิตพึงประสงค์ 

เลขานุการฯ แจ้งว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ร่วมมือกับ PacRim Leadership Center 
Co., Ltd. ในการจัดฝึกอบรมให้กับคณาจารย์และพนักงาน มทส. จ านวน 14 ท่าน ในหลักสูตร “7 Habits for 
Educators” และหลักสูตร “7 Habits for University Certification” ตามโครงการบัณฑิตพึงประสงค์ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องวิทยากรฝึกอบรมที่จะจัดฝึกอบรม 7 อุปนิสัยสู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก่อนส าเร็จการศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.9 ความคืบหน้าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
                ส าหรับคณาจารย์ มทส.” 

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพก าหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศส าหรับคณาจารย์ มทส.” ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันพุธที่ 24 มิถุนายน 
2558 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีจ านวนคณาจารย์แจ้งเข้ารับการอบรมจ านวน ทั้งสิ้น 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน  2558  หน้า 5 จาก 11 

105 คน ประกอบด้วยคณาจารย์จากส านักวิชาเทคโนโลยีการสังคม จ านวน 16 คน เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 
15 คน วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 66 คน และวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 1.10    ผลการด าเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ตามท่ีได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินการโครงการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน ประจ าปีงบประมาณ 2557-2558  นั้น ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในฐานะประธานแม่ข่ายขอรายงานผลการด าเนินกิจกรรม ในช่วงเดือนมีนาคม  – พฤษภาคม  2558 
โดยได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 2 
ครั้ง จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับชาติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  โดยเครือข่ายส่งผลงานเพ่ือน าเสนอ 2 ประเภทคือ ประเภทนักศึกษา          
สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นและประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดเตรียมและส่งผลการด าเนินงาน     
สหกิจศึกษาของเครือข่ายฯ เพ่ือร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558  และร่วมจัด
นิทรรศการและแสดงผลงานของเครือข่ายฯ ในกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งท่ี 1/2558  
 (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ) 

ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า
ร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรายการประชุมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ส่งแบบตอบรับกลับ)  จ านวน 8 ท่าน 
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับกลับ) จ านวน 4 ท่าน 
3. กรรมการรับทราบรายงานการประชุม     จ านวน 7 ท่าน  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 สรุปผลการนิเทศงานสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2557 

เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาได้จัดส่งนักศึกษา
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2558 – 
19 มิถุนายน 2558 มีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน จ านวน 280 คน เป็นนักศึกษาปริญญาเอก (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 
จ านวน 1 คน จาก 30 หลักสูตร ในสถานประกอบการ 204 แห่ง โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการนิเทศงานจาก
คณาจารย์เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี 3.2  ความคืบหน้าการจัดหางานสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 
เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ประสานงานกับสาขาวิชา

ต่าง ๆ ในการเตรียมจัดหางานส าหรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่  1/2558 มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 23 ตุลาคม 2558  เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับ
ทราบความคืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าว จึงขอเรียนสรุปโดยสังเขปดังนี้  

- มีจ านวนนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งสิ้น   628 คน  
- มีจ านวนสถานประกอบการเสนองาน 327 แห่ง (ไม่นับซ้ า) 
- มีจ านวนงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 1,500 อัตรา (730 ต าแหน่งงาน) โดย

จ านวนอัตรางานสหกิจศึกษา เทียบกับจ านวนนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 238.85   
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 3.3  ความคืบหน้าการด าเนินงานการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีการประสานงานเพ่ือ
ด าเนินการท าข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับหน่วยงานต่าง ๆ  
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงขอรายงานผลความคืบหน้าดังนี้   

1) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2557 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2557 เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว โดยมทส.ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งไปเพ่ือให้ 
Universiti Utara Malaysia, Malaysia ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว  

2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพ่ือ
สร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาระหว่าง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภาวิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อ
จัดพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 

3) เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 จ านวน 3 
ฉบับประกอบด้ วย  ข้ อตกลงความร่ วมมื อระหว่ าง มทส .กับ  Durban University of 
Technology, South Africa  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมทส.กับ Universiti  Malaysia 
Pahang, Malaysia และข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทส. กับ The Katholieke University 
Leuven (KU Leuven), Group T - Academy ,Belgium  โดยทั้ง 3 ข้อตกลงดังกล่าวได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามเสนอ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3.4  การก าหนดภาคสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 

เลขานุการฯ  รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบการก าหนดภาคสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ทบทวนการก าหนดภาคสหกิจศึกษา      
ปีการศึกษา 2558 อีกครั้ง เนื่องจากก าหนดการเดิมยังเป็นช่วงของการส่งเกรดให้กับศูนย์บริการการศึกษา โดย      
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ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าก าหนดภาคสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา  2558  รวมทั้งได้
แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 23 ตุลาคม 2558 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 

ภาคการศึกษาท่ี 3/2558 ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม  – 24 มิถุนายน 2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

 เลขานุการฯ เสนอว่าตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับสาขาวิชาได้จัดส่งนักศึกษา จ านวน 656 
คน ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2557 
ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
จากนักศึกษาสหกิจศึกษาจ านวน 656 คน ได้รับผลการประเมินจากสาขาวิชา ในรายวิชาสหกิจศึกษา

เป็นที่น่าพอใจ (S) ทั้งหมด 656 คน และมีรายละเอียดการประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์      
สหกิจศึกษาฯ ดังนี้  

1.1 ผลการประเมินคุณภาพนักศึกษา โดยคณาจารย์นิเทศ  
คณาจารย์นิเทศ เห็นว่านักศึกษามีคุณภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับมากที่สุด ค่า

คะแนนเฉลี่ย 4.45 เมื่อพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์

นิเทศ ในระดับมากท่ีสุด (4.26) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ คณาจารย์นิเทศเห็นว่านักศึกษา 
- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่ (4.44) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีความช านาญในด้านปฏิบัติการ (4.04) 

 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์นิเทศ ในระดับ
มากที่สุด (4.49) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ คณาจารย์นิเทศเห็นว่านักศึกษา 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (4.64) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติงานอยู่เสมอ (4.37) 

 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์นิเทศ ในระดับมาก
ที่สุด (4.61) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ คณาจารย์นิเทศเห็นว่านักศึกษา 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา (4.80) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ (4.17) 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพนักศึกษา โดยสถานประกอบการ 
พนักงานที่ปรึกษา เห็นว่านักศึกษามีคุณภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับมากที่สุดค่า

คะแนนเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากพนักงานที่

ปรึกษา ในระดับมาก (4.12) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 
- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย (4.42) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  (3.68) 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน  2558  หน้า 8 จาก 11 

 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากพนักงานที่ปรึกษา ใน
ระดับมากท่ีสุด (4.40) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ความสนใจอุตสาหะในการท างาน (4.56) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : ความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง (4.18) 

 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากพนักงานที่ปรึกษา ในระดับ
มากที่สุด (4.40) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : คุณธรรมและจริยธรรม (4.71) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : ความเป็นผู้น า (3.92) 

1.3 ผลการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ โดยคณาจารย์นิเทศ  
คณาจารย์นิเทศเห็นว่าสถานประกอบการในภาพรวม มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 

4.54 เมื่อพิจารณาคุณสมบัติสถานประกอบการเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา ได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์นิเทศใน

ระดับมากท่ีสุด (4.54) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 
- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) มีความเข้าใจ (4.67) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลมีความเข้าใจ  (4.47) 

 ด้านคุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ ได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์
นิเทศในระดับมากที่สุด (4.54) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ (4.57) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : ปริมาณงานมีความเหมาะสม (4.50) 

 ด้านการจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รับผลการประเมินจาก
คณาจารย์นิเทศในระดับมากที่สุด (4.49) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกที่เข้างาน (4.73) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : จัดสวัสดิการ (ท่ีพัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษา (4.02) 

1.4 ผลการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ โดยนักศึกษา  
 นักศึกษาเห็นว่าสถานประกอบการในภาพรวม มีคุณภาพในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07 เมื่อ

พิจารณาคุณสมบัติสถานประกอบการเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา ได้รับผลการประเมินจากนักศึกษาในระดับมาก 

(3.91) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 
- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) มีความเข้าใจ (4.03) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : พนักงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานด้วยมีความเข้าใจ (3.77) 

 ด้านคุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ ได้รับผลการประเมินจากนักศึกษาใน
ระดับมาก (3.89) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย (3.94)  
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : งานที่ได้รับมอบหมายตรงกบสาขาวิชาเอก (3.84) 

 ด้านการจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รับผลการประเมินจาก
นักศึกษาในระดับมาก (4.04) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 
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- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : บุคลากรในสถานประกอบการให้ความสนับสนุนและเป็นกันเอง (4.17) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : การให้ค าแนะน าและดูแลนักศึกษาของฝ่ายบุคคล (3.97) 

 ด้านการมอบหมาย และการติดตามงานของ Job Supervisor ได้รับผลการประเมินจาก
นักศึกษาในระดับมาก (4.09) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ เห็นว่า 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ความรู้ความสามารถและประสบการณ์วิชาชีพของ Supervisor (4.29) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : เวลาที่ Supervisor ให้ส าหรับการปฏิบัติงานและเขียนรายงาน (3.89) 

1.5 ผลการประเมินคุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์ โดยสถานประกอบการ 
พนักงานที่ปรึกษา เห็นว่าการนิเทศงานของคณาจารย์มีคุณภาพ ในระดับมากที่สุด (4.29) 
 ด้านการนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา (4.43) 
 ด้านจ านวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ (4.07) 
 ด้านคุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์  (การให้ค าปรึกษาแนะน า) (4.36) 

1.6 ผลการประเมินคุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษา  
นักศึกษาสหกิจศึกษา เห็นว่าการนิเทศงานของคณาจารย์มีคุณภาพ ในระดับมาก (3.92) 
 ด้านการนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา (4.10) 
 ด้านจ านวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ (3.74) 
 ด้านคุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์  (การให้ค าปรึกษาแนะน า) (4.00) 

1.7 ผลการประเมินคุณภาพการบริการของศูนย์สหกิจศึกษา  
 คณาจารย์นิเทศมีความพึงพอใจโดยรวม ต่อการบริการของศูนย์ฯ (4.56) 

- เฉลี่ยสูงสุด: การจัดเตรียมแฟ้มประวัตินักศึกษา (4.72) 
- เฉลี่ยต่ าสุด: แผนที่สถานประกอบการ (4.30) 

 นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการบริการของศูนย์ฯ (3.86) 
- เฉลี่ยสูงสุด : การประสานงานกับสถานประกอบการนัดหมายการนิเทศงานของ

คณาจารย์ (3.92) 
- เฉลี่ยต่ าสุด: การให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาระหว่าง  ปฏิบัติงาน 

(3.78) 
 สถานประกอบการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ/ประสานงานกับศูนย์ฯ (4.38) 

2. ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึกษา ของสถานประกอบการ  
2.1  พนักงานที่ปรึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น และคุณลักษณะที่

ควรได้รับการพัฒนา ดังนี้  
   คุณลักษณะเด่น 5 อันดับแรก จากนักศึกษาสหกิจศึกษา 656 คน ได้แก่  

1. ความอดทน ขยัน จ านวน 198 ความเห็น (30.18%) 
2. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 195 ความเห็น (29.73%) 
3. ความตั้งใจ กระตือรือร้น จ านวน 168 ความเห็น (25.61%) 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าร่วมกับผู้อื่นได้ดี จ านวน 167 ความเห็น (25.46%) 
5. ความกล้าแสดงออก กล้าเสนอความเห็น มั่นใจ/เชื่อมั่น จ านวน 82 ความเห็น (12.50%) 
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 คุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนา 5 อันดับแรก จากนักศึกษาสหกิจศึกษา 656 คน ได้แก่  
1. ความกล้าแสดงออก กล้าเสนอความเห็น มั่นใจ จ านวน 99 ความเห็น (15.09%) 
2. ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ) จ านวน 66 ความเห็น (10.06%) 
3. การคิดวิเคราะห์ 60 ความเห็น (9.15%) 
4. ความเป็นผู้น า จ านวน 37 ความเห็น (5.64%) 
5. ทักษะการสื่อสาร จ านวน 34 ความเห็น (5.18%) 

 2.2  พนักงานที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ ในกรณีที่มีต าแหน่งงานว่างและพนักงานที่ปรึกษามีโอกาสคัดเลือก (นักศึกษา 656 คน ได้รับการ
ประเมินจากพนักงานที่ปรึกษา 662 ฉบับ) 

- รับ จ านวน  549  คน (82.93%) 
- ไม่แน่ใจ จ านวน  101  คน (15.26%) 
- ไม่รับ จ านวน   12 คน (1.81%) 

2.3  พนักงานที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การน าโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ดังนี้  
- น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน  520 คน (78.55 %) 
- ยังไม่ใช้ประโยชน์ ณ เวลานี้ คาดว่าจะใช้ในอนาคต จ านวน  136 คน (20.54 %) 
- โครงงานไม่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ จ านวน    6  คน ( 0.91 %) 

อนึ่ง พนักงานที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความเห็นว่าจะน าโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์    จ านวน 
520 คน ได้ระบุว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- วางแผนการปฏิบัติงาน   จ านวน 351 ความเห็น (67.50%) 
- ปรับปรุงกระบวนการผลิต/ด าเนินงาน จ านวน 348 ความเห็น (66.92%) 
- อบรมพนักงาน        จ านวน 193 ความเห็น (37.12%) 
- ลดต้นทุนการด าเนินงาน       จ านวน 176 ความเห็น (33.85%) 
- ออกแบบอุปกรณ์/เครื่องมือ      จ านวน 150 ความเห็น (28.85%) 
- ก าหนดงบประมาณ       จ านวน   95 ความเห็น (18.27%) 

3. สรุปผลการประเมินตนเองของนักศึกษา หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ท าการส ารวจเพ่ือให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองหลังกลับจากการปฏิบัติงาน   

สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ซึ่งนักศึกษาเห็นว่าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีประโยชน์ โดยคาดว่าจะ
สามารถเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกว่า และจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งานลงในระดับมากที่สุด โดย
พบว่าตนเองมีพัฒนาการสูงขึ้นในระดับมาก  ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย 3.59 โดยหัวข้อการประเมินที่มี ค่า
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

1. มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (3.96) 
2. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (3.89) 
3. ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (3.88) 

  และหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
1. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับน้อย (2.46) 
2. ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับปานกลาง (3.19) 
3. ความเป็นผู้น า มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับปานกลาง (3.38) 
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4. ประโยชน์ของสหกิจศึกษาจากความคิดเห็นของสถานประกอบการ  
พนักงานที่ปรึกษา ได้ให้ความเห็นว่าสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อองค์กรของสถานประกอบการ ใน

ด้านต่าง ๆ ดังนี้   
 ด้านประโยชน์ของการนิเทศงาน ได้รับผลประเมินในระดับมากที่สุด (4.43) 
 ด้านประโยชน์ของผลงานนักศึกษา ได้รับผลประเมินในระดับมากที่สุด (4.48) 
 ด้านโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ได้รับผลประเมินในระดับมากที่สุด (4.41) 
 ด้านโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษา ได้รับผลประเมินในระดับมากที่สุด (4.33) 
 ด้านการให้บริการของศูนย์ ได้รับผลประเมินในระดับมากที่สุด (4.38) 

 
5. ประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  นักศึกษา ได้ให้ความเห็นต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้  

1. เมื่อเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษา คาดว่าจะลดระยะเวลาในการปรับตัวและเรียนรู้งานลง
ได้ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.11 

2. เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพท่ีดีกว่า ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.06 
3. ท าให้รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.01 
4. มีทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็วและดี ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.00 
5. ท าให้เกิดความม่ันใจในความสามารถของตนเอง ได้รับคะแนนเฉลี่ย 3.90 
6. มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา ได้รับคะแนนเฉลี่ย 3.83 
7. คาดว่าผลการเรียนจะดีข้ึนหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะประสบการณ์จากการท างาน ท าให้

เข้าใจวิชาการมากข้ึน ได้รับคะแนนเฉลี่ย 3.72 

ข้อสังเกตที่ประชุม 1. ในการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาควรมีการสอบถามกับสถานประกอบการเรื่อง
รายวิชาหรือหลักสูตรที่สถานประกอบการอยากให้ มทส.ปรับปรุง และน าความเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงหลักสูตร 
   2. กรณีผลการประเมินที่ไม่มีความแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินในอดีต ควรมี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้เห็นวิวัฒนาการ และน ามาใช้ประโยชน์ในการปฐมนิเทศนักศึกษา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับข้อสังเกตไปด าเนินการ 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร กรรมการและเลขานุการ 


