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 รายงานการประชุม 
หัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/ 2559 

วันพุธที่ 20 เมษายน  2559 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ผู้อ ำนวยกำร (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) ประธำน 
2. รองผู้อ ำนวยกำร (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนิติยำ  เถื่อนนำดี)           รองประธำน 
3. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ (นำงสำวกมลวรรณ บัณฑิตสำธิสรรค์ แทน)      กรรมกำร 
4. หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ (นำงกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์) กรรมกำร 
5. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำอำชีพ (นำยอุดมศักดิ์  บัวส ำรำญ) กรรมกำร 
6. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  (นำงผ่องพัตรำ  บุญระมำตร)                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำวเกศินี เกิดถำวร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ประธำนฯ กล่ำวเปิดกำรประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

  -ไม่มี- 

วาระท่ี 1.2  รายงานสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประจ าเดือนมกราคม 2559 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปขอรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2559 ประจ ำเดือน 
มีนำคม 2559 ข้อมูล ณ วันที่  12 เมษำยน 2559  รำยละเอียด ดังนี้  

ค าอธิบาย ยอดจัดสรร ใช้แล้ว 
รอ

ด าเนินการ คงเหลือ 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-เตรียมสหกิจศึกษำ 743,500 284,712 56,200 402,588 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-นิเทศงำนสหกิจฯ 5,816,200 1,086,273 188,865.40 4,541,061.50 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-แนะแนวและพัฒนำอำชีพ 206,300 11,012 173,450 21,838 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-สหกิจศึกษำนำนำชำติ 770,000 284,527 14,490 470,983 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-สหกิจศึกษำในประเทศ 64,000 30,280 0 33,720 
คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-กิจกรรมประชำสัมพันธ์
หน่วยงำน  
เอกสำรประชำสัมพันธ์ กำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ
และปรับปรุง website 

900,000 110,211 0 789,789 
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ค าอธิบาย ยอดจัดสรร ใช้แล้ว 
รอ

ด าเนินการ คงเหลือ 

รวม 8,500,000 1,807,015 433,005 6,259,980 

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงบัณฑิตพึงประสงค์ 470,000 48,163 0 421,837 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร Industry based Career 
Development 350,000 0 0 350,000 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจ
ศึกษำนำนำชำติ 500,000 156,000 0 344,000 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร International Coop 
Engagement 350,000 0 0 350,000 
โครงกำร  International Training Program 
ร่วมกับ WACE-ISO@SUT, TACE, WACE 

450,000 0 450,000 0 

โครงกำรอบรมและพัฒนำคุณภำพคณำจำรย์นิเทศ
งำนสหกิจศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
สหกิจศึกษำ 

     200,000  165225 

0 

       34,775  

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสู่อาเซียน  
 - กิจกรรมเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรม      250,000  0 0      250,000  
 - กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำมุ่งสู่ 
AEC      750,000         98,380  0      651,620  

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา          
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม
ภำษำอังกฤษ      970,000  0 0      970,000  

 - กิจกรรมควำมร่วมมือกับ สปก.ในกำรส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำฯ    1,030,000       175,000  0      855,000  

ค่ำล่วงเวลำ-ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 20,000 7,200 - 12,800 

ค่ำวัสดุห้องสมุด-ศูนย์สหกิจศึกษำและฒนำอำชีพ 10,000 1,401.25 415 8,183.75 

ค่ำรับรองประจ ำหน่วยงำน -ศูนย์สหกิจศึกษำฯ 30,000 5,655 3,000 21,345 

สิทธิ์อบรมพนักงำน-ศูนย์สหกิจศึกษำฯ 25,000 - - 25,000 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 

งบบริหำรจัดกำรปี 2558 (ข้ำมปี)      100,000         31,681         68,310                9  

งบบริหำรจัดกำรปี 2559       100,000        

งบประมำณโครงกำรปี 2559      270,000        

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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วาระท่ี 1.3   รายงานผลการด าเนินงานและแผนการท างานของแต่ละฝ่าย 

 ฝ่ำยต่ำง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำอำชีพ และ
ฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ  ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 20 กุมภำพันธ์  2559 – 12 เมษำยน 2559
โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
  (เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559) 

  เลขำนุกำรฯ แจ้งว่ำตำมที่ได้มีกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำย ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ ครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภำพันธ์  2559 ที่ผ่ำนมำนั้น ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้จัดท ำร่ำงรำยงำนกำรประชุมและ
เวียนแจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนอีเมล์เมื่อโดยมีก ำหนดกำรแจ้งกลับ
ภำยในวันพุธที่ 30 มีนำคม 2559 โดยไม่มีกรรมกำรแจ้งแก้ไขรำยงำนกำรประชุมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จึงถือว่ำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 การจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

  หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำแจ้งว่ำตำมที่ได้มีกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยศูนย์สหกิจศึกษำและ
พัฒนำอำชีพ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ผ่ำนมำนั้น มติที่ประชุมก ำหนดให้มีกำรจัดสัมมนำ
หน่วยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2559 รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   เนื่องจำกวิทยำกรติดภำรกิจไม่สำมำรถมำในวันที่ก ำหนดได้ จึงขอให้พิจำรณำทบทวน
หัวข้อกำรสัมมนำ และด ำเนินกำรประสำนวิทยำกรท่ำนใหม่อีกครั้ง ส ำหรับหัวข้อเดิม
ก ำหนดให้เป็นหัวข้อกำรสัมมนำหน่วยงำนปีถัดไปโดยเริ่มประสำนงำนกับวิทยำกร 
(รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ) เพ่ือจัดสัมมนำตั้งแต่ตุลำคม 

มติที่ประชุม  รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 
 
วาระท่ี 3.2     ความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะตามท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อ้ำงถึงกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำย ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 26 กุมภำพันธ์  2559  ที่ผ่ำนมำนั้น มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษำฯ จะต้อง
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ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำฯ  โดยฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยฯ 
ได้น ำเสนอท่ีประชุมครำวที่แล้วโดยที่ประชุมได้มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในแต่ละประเด็นเรียบร้อยนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรติดตำมข้อสังเกตดังกล่ำวมีควำมต่อเนื่อง ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุม
จึงขอบรรจุรำยละเอียดข้อเสนอแนะและผู้รับผิดชอบในกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยเพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่
ประชุม โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

วาระท่ี 3.3     ความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะตามท่ีประชุม 
ประธานคณาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา  2558  

อ้ำงถึงกำรประชุมประธำนคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เมื่อวันที่ 28 
กันยำยน 2558 มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษำฯ จะต้องด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตโดยฝ่ำย
เลขำนุกำรที่ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยฯ ได้น ำเสนอที่ประชุมครำวที่แล้วโดยที่ประชุมได้มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบ
ในแต่ละประเด็นเรียบร้อยนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรติดตำมข้อสังเกตดังกล่ำวมีควำมต่อเนื่อง ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุม
จึงขอบรรจุรำยละเอียดข้อเสนอแนะและผู้รับผิดชอบในกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยเพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่
ประชุมคือประเด็นกำรประสำนกับหน่วยยำนพำหนะเพ่ือขอให้มีกำรจัด GPS ประจ ำรถเช่ำของมหำวิทยำลัย โดย
ในเบื้องต้นฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปได้ประสำนงำนกับส่วนแผนงำนและได้รับกำรแนะน ำว่ำควรน ำเสนอคณะกรรมกำร
ประจ ำ ศสพ. เพ่ือให้ควำมเห็นชอบในกำรท ำเรื่องขอให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ อย่ำงไรก็ตำมได้เรียนปรึกษำ
ผู้อ ำนวยกำรศสพ. แล้วให้ด ำเนินกำรท ำหนังสือถึงส่วนอำคำรสถำนที่ไปก่อนได้เลย  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
วาระท่ี 3.4     ความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะตามท่ีประชุม 

ประธานคณาจารย์นิเทศ ปี 2558  

ตำมที่เครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงจัดกิจกรรมกำรประกวด
ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทสถำนศึกษำ  
1.1 สถำนศึกษำด ำเนินงำนสหกิจศึกษำดีเด่น 
1.2 สถำนศึกษำด ำเนินงำนสหกิจศึกษำดีเด่นดำวรุ่ง 
1.3 สถำนศึกษำด ำเนินงำนสหกิจศึกษำนำนำชำติดีเด่น 

2. ประเภทผู้ปฏิบัติงำน 
2.1 ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำดีเด่นในสถำนศึกษำ  
2.2 ผู้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำดีเด่นในสถำนประกอบกำร 

3. ประเภทสถำนประกอบกำร 
3.1 สถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ ด ำเนินกำรสหกิจศึกษำดีเด่น 
3.2 สถำนประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม ด ำเนินกำรสหกิจศึกษำดีเด่น 
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โดยฝ่ำยเลขำนุกำรได้รำยงำนผลสรุปรำยชื่อบุคคลและหน่วยงำนที่เสนอเข้ำประกวดผลงำน 
สหกิจศึกษำดีเด่นเนื่องในวันสหกิจศึกษำไทย ดังนี้  

ล าดับ ประเภทผลงาน รายช่ือ/สถาบันที่ส่งเข้า
ประกวดล าดับท่ี 1 

รายช่ือ/สถาบันที่ส่ง
เข้าประกวดล าดับที่ 2 

รายช่ือ/สถาบันที่ส่งเข้า
ประกวดล าดับท่ี 3 

1.  สถำนศึกษำด ำเนินงำน
สหกิจศึกษำดีเด่น 

-   

2.  สถำนศึกษำด ำเนินงำน
สหกิจศึกษำดีเด่นดำวรุ่ง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูม ิ   

3.  สถำนศึกษำด ำเนินงำน
สหกิจศึกษำนำนำชำติ
ดีเด่น 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี   

4.  ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
ดีเด่นในสถำนศึกษำ  

อำจำรย์นลิน สิทธิธูรณ์ 
 

 

 

 

 
5.  ผู้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

ดีเด่นในสถำนประกอบกำร 
คุณธนัชพร พรหมทันต์ 
(เบทำโกร) 

คุณกรุณำ  ชูนินทร์ 
(เบนซ์มำร์ค) 
 

คุณชัยวัฒน์ วงศ์เบญจ
รัตน์ 
(นครรชัยทัวร์) 

6.  สถำนประกอบกำรขนำด
ใหญด่ ำเนินกำร 
สหกิจศึกษำดีเด่น 

บ. เบนช์มำร์ค อิเลคทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

บ.วำลีโอ สยำม เทอร์
มอลซิสเต็มส์ จ ำกัด 
  
   

บ.จำโตโค (ประเทศไทย) 
จ ำกัด  
 

7.  สถำนประกอบกำรขนำด
ก ล ำ ง แ ล ะข น ำ ด ย่ อ ม 
ด ำเนินกำรสหกิจศึกษำ
ดีเด่น 

บ. เพำว์เวอร์ ยูต้ำ กรุ๊ป จ ำกัด บ. เฟื่องฟูอนันต์ จ ำกัด 
 
  

บ.มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

8.  โครงงำนสหกิจศึกษำดีเด่น 
ประเภทวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี 

นำยภำนุเดช สำรพัฒน์ นำยสุรศักดิ์ แผลงนอก 1. นำงสำวอรทัย  พระ

วันพรมรำช 

2.นำงสำวพิมพ์พิไล  อัม

รำฮัม 

3.นำยทิวำกร  เนียมสอน 

9.  โครงงำนสหกิจศึกษำดีเด่น 
ประเภทสั งคมศำสตร์  
มนุษยศำสตร์  และกำร
จัดกำร 

นำงสำวณัฐกำนต์ ทัพธำนี 
 

นำงสำวพัชรี ถำมนำ
ศำสตร์ 
 

- 
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ล าดับ ประเภทผลงาน รายช่ือ/สถาบันที่ส่งเข้า
ประกวดล าดับท่ี 1 

รายช่ือ/สถาบันที่ส่ง
เข้าประกวดล าดับที่ 2 

รายช่ือ/สถาบันที่ส่งเข้า
ประกวดล าดับท่ี 3 

10.  โ คร ง ง ำนสหกิ จศึ กษำ
ดีเด่น ประเภทนวัตกรรม 

นำยยุทธกำร  ค ำแก้ว นำยธนำธิป ดวง
วิญญำน 

นำยพิลำส  เผือดจันทึก 

11.  สหกิจศึกษำนำนำชำติ
ดีเด่น 

อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประกวดในวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2/2559 ไตรมาสที่ 2 

ตำมที่ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปได้รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนจำกต่ำง ๆ ในกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสที่ 2  (มกรำคม –มีนำคม 2559) เพ่ือให้ผู้บริหำรศูนย์สหกิจศึกษำฯ ได้รับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรในช่วงดังกล่ำว ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปจึงขอสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ประกอบด้วย 

1. งำนส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำงำนของนักศึกษำ 
2. โครงกำร International Coop Engagement   
3. โครงกำร Industry based Career Development  
4. งำนบริหำรทั่วไป  
5. โครงกำร International Training Program ร่วมกับ WACE-ISO@SUT, TACE, WACE  
6. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษำนำนำชำติ  
7. โครงกำรสร้ำงบัณฑิตพึงประสงค์  
8. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน  
9. โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพนักศึกษำ มทส.  

 โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  1. กิจกรรมหรือโครงกำรที่ยังไม่ด ำเนินกำรขอให้ทุกฝ่ำยเตรียมแผนกำรด ำเนินกำร 
โดยเฉพำะประเด็นเกี่ยวกับสหกิจศึกษำนำนำชำติ ขอให้ฝ่ำยพัฒนำงำนแจ้งก ำหนด และรำยละเอียดของนักศึกษำ
สหกิจศึกษำต่ำงชำติให้แก่ฝ่ำยพัฒนำอำชีพเพ่ือเตรียมแผนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสหกิจศึกษำนำนำชำติ เพ่ือให้
นักศึกษำสหกิจศึกษำต่ำงชำติเข้ำมำมีบทบำทในกำรท ำกิจกรรมมำกขึ้น เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้นักศึกษำ มทส. 
ได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมมำกที่สุด   
   2. กำรประสำนงำนกำรเดินทำงของนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติให้ถือหลักมำพร้อม
กันตำมวันที่ก ำหนด  หำกไม่เช่นนั้นให้เดินทำงมำด้วยตนเอง 

มติที่ประชุม รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 
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วาระท่ี 4.2    พิจารณาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560        

เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ฝ่ำยพัฒนำงำนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำนจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทบทวน
แผนดังกล่ำว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอแผนด ำเนินกำรฉบับเดิม  
วาระท่ี 4.3 การวางแผนเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ     

ตำมที่จะมีนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติเดินทำงมำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำระหว่ำง เดือน
พฤษภำคม – สิงหำคม พ.ศ.2559 และมีบำงช่วงที่นักศึกษำต่ำงชำติได้เดินทำงมำที่มหำวิทยำลัย นั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติเป็นไปด้วย
เรียบร้อย และกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติดังกล่ำว ประธำนที่ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยจึงได้
เสนอเพ่ือร่วมกันวำงแผนด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตและข้อเสนอตำมวำระที่ 4.1 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ฝ่ำยพัฒนำอำชีพได้น ำเสนอหำรือที่ประชุมในประเด็น ดังนี้ 

1. ผลการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. เพื่อประกาศเกียรติคุณ ในท าเนียบหอ
ประวัติวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก ประจ าปี พ.ศ. 2559 – 2560  
โดยนำยธวัช อินทร บัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง
เป็น  Senior Process Enigineer ณ PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) 
โดยบัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

2. การประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2558 
โดยก ำหนดให้สำขำวิชำส่งผลงำนของภำคกำรศึกษำที่ส่งเข้ำร่วมประกวดประกอบด้วย 3/2557, 
1/2558 และ 2/2558 เข้ำร่วมประกวด แต่ได้รับกำรยืนยันตอบรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมน้อยมำกโดย
สำขำวิชำต่ำง ๆ แจ้งว่ำไม่มีผลงำนหรือผลงำนน้อย ที่ประชุมจึงขอให้ฝ่ำยที่รับผิดชอบขยำยเวลำกำร
ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดรวมทั้งให้มีกำรติดตำมและชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับสำขำวิชำต่ำง ๆ เพ่ิมเติม 
ซึ่งกำรส่งหนังสือเชิญและแจ้งรำยละเอียดนั้นอำจมีควำมคลำดเคลื่อนในกำรรับข้อมูลได้ 

มติที่ประชุม รับทรำบและเห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตและข้อเสนอ 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

ผู้บันทึกการประชุม นำงสำวเกศินี เกิดถำวร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นำงผ่องพัตรำ บุญระมำตร  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ประธำน 
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 รายงานการประชุม 
หัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2559 

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม  2559 เวลา 12.00 น. – 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2  

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ผู้อ ำนวยกำร (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) ประธำน 
2. รองผู้อ ำนวยกำร (รองศำสตรำจำรย์ ดร.กองพล อำรีรักษ์)           รองประธำน 
3. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ (นำงศิริรัชนี ฉำยแสง)        กรรมกำร 
4. หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ (นำงกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์) กรรมกำร 
5. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำอำชีพ (นำยอุดมศักดิ์  บัวส ำรำญ) กรรมกำร 
6. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  (นำงผ่องพัตรำ  บุญระมำตร)                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำวเกศินี เกิดถำวร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

เริ่มประชุมเวลา  12.00 น. 

ประธำนฯ กล่ำวเปิดกำรประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

   ประธำนได้แจ้งที่ประชุมรับทรำบ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประธำนแจ้งว่ำได้แบ่งควำมรับผิดชอบเว็บไซต์ ฯ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  
คือข้อมูล/ข่ำวสำร มอบฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปรับผิดชอบลงข่ำว/ข้อมูลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่ 2  
คือฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำรับผิดชอบเรื่องกำรเทคนิค และโปรแกรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้เว็บไซต์มีควำมเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งำนจึงขอ
ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยส่งข่ำว/ข้อมูลส ำหรับลงเว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพทุกสัปดำห์ไปยัง
ผู้รับผิดชอบภำยในวันจันทร์ของแต่ละสัปดำห์ 

2. ตำมที่ได้มอบหมำยให้พนักงำนศูนย์สหกิจศึกษำ ฯ ทุกคนคิดหัวข้อโครงงำนที่เกิดจำก
ภำระงำนที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำน และเสนอผู้บริหำรเมื่อวันที่ 30 
กันยำยน 2559 ควำมทรำบแล้วนั้น  กอปรกับช่วงเดือนตุลำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ แต่ละฝ่ำยได้มีกำรประชุมร่วมกับ
ผู้บริหำร และระดมสมองภำยในฝ่ำยเพ่ือจัดท ำ WIGs แล้วนั้น จึงขอให้พนักงำน ฯ ทุกคน ทบทวนโครงงำน/
โครงกำรที่ได้เสนอไว้แล้ว หำกประสงค์ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ หรือหำกไม่มีกำรปรับแก้ไข 
ให้ส ำเนำ 2 ฉบับ และส่งคุณกฤชญำ เชื้อจันทึก รวบรวมเสนอผู้บริหำร ฯ ภำยในวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559  

ทั้งนี้ ประธำนได้ชี้แจงเรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
จะใช้กลไกจำกกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำม WIGs ของแต่ละฝ่ำยเป็นเงื่อนไขหลัก และโครงงำน/โครงกำรรำยบุคคล
จะเป็นเงื่อนไขเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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3. ตำมท่ีจะมีแต่ละฝ่ำยจะกำรประชุมร่วมกับผู้บริหำรฯ ในวันที่ 2 และ 4 พฤศจิกำยน 
2559 นั้น  หลังเสร็จจำกกำรประชุมประธำน ฯ ขอให้แต่ละฝ่ำยเร่งด ำเนินกำรจัดท ำ WIGs และ KIPs  ฝ่ำยและ
รำยบุคคลให้แล้วเสร็จ 

4. ตำมท่ีศูนย์สหกิจศึกษำ ฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรจัดจ้ำงนักศึกษำจำกสถำบัน
อ่ืนเพ่ือมำปฏิบัติงำน ณ ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ จ ำนวน 90,000 บำท โดยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปได้แจ้ง
เวียนฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือเสนองำนโดยทุกฝ่ำยไม่มีควำมประสงค์จะเสนองำนควำมทรำบแล้วนั้น  ด้วยผู้บริหำรศูนย์สห
กิจศึกษำฯ ได้พิจำรณำว่ำภำระงำนที่แต่ละฝ่ำยรับผิดชอบสำมำรถเสนองำนเพ่ือให้นักศึกษำจำกสถำบันอ่ืนมำ
ช่วยงำนได้ ดังนั้นที่ประชุมจึงขอให้ทุกฝ่ำยพิจำรณำทบทวนกำรรับนักศึกษำสหกิจศึกษำมำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
ภำยในหน่วยงำน ทั้งนี้ มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปประสำน และก ำหนดวันส่งรำยละเอียดเพ่ือให้ทุกฝ่ำย
ด ำเนินกำรตำมก ำหนด 

วาระท่ี 1.2 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประจ าเดือนเมษายน – 
กันยายน 2559 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปขอรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2559 ประจ ำเดือน 
เมษำยน – กันยำยน 2559 ข้อมูล ณ วันที่  20 ตุลำคม 2559 รำยละเอียด ดังนี้  

ค าอธิบาย ยอดจัดสรร ใช้แล้ว รอ
ด าเนินการ 

คงเหลือ 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-เตรียมสหกิจศึกษำ 743,500 516,338 20,530 206,632 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-นิเทศงำนสหกิจฯ 5,816,200 2,404,971.62 
    

156,718.11  
  

3,254,510.27  

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-แนะแนวและพัฒนำอำชีพ 206,300 164,391 0 41,909 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-สหกิจศึกษำนำนำชำติ 770,000 401,333.59 13,100 355,566.41 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-สหกิจศึกษำในประเทศ 64,000 47,920 0 16,080 
คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-กิจกรรมประชำสัมพันธ์
หน่วยงำน  
เอกสำรประชำสัมพันธ์ กำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ
และปรับปรุง website 

900,000 111,611.00 787,827.50 561.50 

รวม 8,500,000 3,646,565 978,176 3,875,259 

         

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงบัณฑิตพึงประสงค์ 470,000 449,548 1,720 18,732 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร Industry based Career 
Development 350,000 49,570 0 300,430 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจ
ศึกษำนำนำชำติ 500,000 156,000 0 344,000 
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ค าอธิบาย ยอดจัดสรร ใช้แล้ว รอ
ด าเนินการ 

คงเหลือ 

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร International Coop 
Engagement 350,000 107,527.12 91,000 151,472.88 
โครงกำร  International Training Program 
ร่วมกับ WACE-ISO@SUT, TACE, WACE 

450,000 450,000 0 0 

          
โครงกำรอบรมและพัฒนำคุณภำพคณำจำรย์นิเทศ
งำนสหกิจศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
สหกิจศึกษำ 

        
200,000  

        
200,000  0 

 

 
0 

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสู่อาเซียน         
 - กิจกรรมเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรม 

        
250,000  0 13,000 

         
237,000  

 - กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำมุ่งสู่ AEC      750,000        589,590  0      160,410  

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา          
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม
ภำษำอังกฤษ 

        
970,000  149,941 0 

         
820,059  

 - กิจกรรมควำมร่วมมือกับ สปก.ในกำรส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำฯ 

      
1,030,000  

        
149,187  0 

         
880,813  

     
ค่ำล่วงเวลำ-ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 20,000 18,240 840 920 

ค่ำวัสดุห้องสมุด-ศูนย์สหกิจศึกษำและฒนำอำชีพ 10,000 2,717.00 415 6,868.00 

ค่ำรับรองประจ ำหน่วยงำน -ศูนย์สหกิจศึกษำฯ 30,000 12,509 0 17,491 

สิทธิ์อบรมพนักงำน-ศูนย์สหกิจศึกษำฯ 25,000 25,000.00 0 0 

     
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 

งบบริหารจัดการปี 2558 (ข้ามปี)     100,000       100,000              -    0 
          
งบบริหำรจัดกำรปี 2559       100,000          47,320                -           52,680  
งบประมำณโครงกำรปี 2559      270,000        112,373   -        157,627  
งบประมำณโครงกำรปี 2559 (มรภ.สุรินทร์)      530,000  0      530,000  0 

รวม 900,000  159,693  530,000  210,307  

 มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 วาระท่ี 1.3   รายงานผลการด าเนินงานและแผนการท างานของแต่ละฝ่าย 

   ฝ่ำยต่ำง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำ
อำชีพ และฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ  ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 13 เมษำยน  2559 –  30 
กันยำยน  2559 โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  

 มติที่ประชุม รับทรำบ  

 วาระท่ี 1.4   ปฏิทินกิจกรรมประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2559   

ด้วยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปร่วมกับฝ่ำยพัฒนำอำชีพ ได้จัดท ำปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษำ
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2559 และตำรำงบรรยำยกำรเตรียมรำยวิชำสหกิจศึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 
2/2559 โดยได้เวียนขอควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำฝ่ำยต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้แจ้งเวียนให้ส ำนักวิชำต่ำง ๆ 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว   

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยฯ มีนโยบำยชัดเจนในกำรเป็น Entrepreneurial 
University จึงขอให้ฝ่ำยพัฒนำอำชีพปรับเปลี่ยนหัวข้อกำรบรรยำยรำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมหำวิทยำลัยที่ตั้งตัวเป็น Entrepreneurial University และปรับให้สอดรับกับภำคกำรศึกษำปัจจุบัน 
เนื่องจำกมีกำรเลื่อนงำนกีฬำสุรนำรีเกมส์ 

มติที่ประชุม รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 

วาระท่ี 1.5     มาตรการบริหารงบประมาณและการคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ด้วยมหำวิทยำลัยได้มีประกำศฯ เรื่องมำตรกำรบริหำรงบประมำณและกำรคลัง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำม
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงน ำเสนอ
ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่องมำตรกำรบริหำรงบประมำณและกำรคลังประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560    
เพ่ือให้ทุกฝ่ำยในศูนย์สหกิจศึกษำฯ ได้ถือปฏิบัติตำมกรอบกำรใช้เงินดังกล่ำว ตลอดจนด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดในมำตรกำรบริหำรงบประมำณและกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด   

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ขอให้ทุกฝ่ำยด ำเนินกำรทุกอย่ำงแล้วเสร็จภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2559  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

วาระท่ี 1.6     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 4 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปขอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ 2559 ไตรมำส 4  ซ่ึงมีผลกำรด ำเนินงำน 
1. งำนประจ ำ ก ำหนดตัวชี้วัดจ ำนวน 26 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผลจ ำนวน 3 ตัวชี้วัด 
2. งำนโครงกำร 6 โครงกำร มีจ ำนวน 10 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 1 กิจกรรม 

  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ในปีถัดไปควรปรับ KPI ให้เป็นเชิงคุณภำพเพ่ิมข้ึนมำจำกเดิมที่มีเพียง KPI เชิง
ปริมำณ ทั้งนี้ จะขอหำรือในประเด็นนี้อีกครั้ง 

 มติที่ประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

    (เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน  2559) 

    เลขำนุกำรฯ แจ้งว่ำตำมท่ีได้มีกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำย ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษำยน  2559 ที่ผ่ำนมำนั้น ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้จัดท ำร่ำงรำยงำนกำรประชุมและ
เวียนแจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนอีเมล์เมื่อโดยมีก ำหนดกำรแจ้งกลับ
ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม 2559 โดยไม่มีกรรมกำรแจ้งแก้ไขรำยงำนกำรประชุมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
จึงถือว่ำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อ้ำงถึงกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำย ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ  ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 26 กุมภำพันธ์  2559  ที่ผ่ำนมำนั้น มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษำฯ จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำฯ  โดยฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยฯ ได้
น ำเสนอที่ประชุมครำวที่แล้วโดยที่ประชุมได้มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในแต่ละประเด็นเรียบร้อยนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรติดตำมข้อสังเกตดังกล่ำวมีควำมต่อเนื่อง ฝ่ำยเลขำนุกำร
ที่ประชุมจึงขอบรรจุรำยละเอียดข้อเสนอแนะและผู้รับผิดชอบในกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยเพ่ือรำยง ำนผลกำร
ด ำเนินงำนในที่ประชุม โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ขอให้แบ่งควำมรับผิดชอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะฯ ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ เรื่อง 
ฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ ให้ส ำรวจและหำข้อมูล ในกำรส่งนักศึกษำไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน และประเทศญี่ปุ่น และหำข้อมูลเกี่ยวกับทุนสนับสนุนนักศึกษำไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษำในต่ำงประเทศ 

ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำสหกิจศึกษำในรูปแบบกลุ่ม 
(นักศึกษำ+อำจำรย์) 
กำรจัดศึกษำดูงำนเรื่องกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยแห่งชำติ 
ประเทศบรูไน โดยขอให้ศึกษาหาข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศ
บรูไนก่อน 
กำรประสำนงำนกับส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์เกี่ยวกับข้อมูลสถำบันและหน่วยงำน
ที่คณบดีไปศึกษำดูงำน ณ ประเทศญี่ปุ่นที่แจ้งว่ำสำมำรถรับนักศึกษำสหกิจศึกษำได้ 

ฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ/ผอ.
ศสพ. 

ควรมีกำรน ำข้อมูลไปศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำ เชิงลึกเพ่ือทรำบมุมมองจำกสถำน
ประกอบกำร 
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ผู้รับผิดชอบ เรื่อง 
ฝ่ำยพัฒนำอำชีพ จัดท ำคลิปวิดีโอนักศึกษำที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษำในต่ำงประเทศเพ่ือใช้ในกำร

ประชำสัมพันธ์และสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักศึกษำรุ่นน้อง 

เสนอให้มีกำรส่งเสริม และพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ
เ พ่ิมมำกขึ้น  ทั้ งนี้  ประธำนฯ ขอให้คณบดี  และผู้แทนรับประเด็นกำรใช้
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำ ซึ่งจะขอให้สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ส ำนักวิชำเทคโนโลยี
สังคมพิจำรณำด ำเนินกำรในประเด็นนี้ (ให้ด าเนินการในบริบทของศสพ.) 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป และ
นำงสำวปรีดำวรรณ ขอช่วยกลำง 

จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินนักศึกษำสหกิจศึกษำระหว่ำงปี 2554-2558 
(จัดท ำบทสรุปผู้บริหำรและจัดท ำรำยงำนในรูปเล่มขนำด A5 เพ่ือเสนอสภำวิชำกำร
และสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ) 

  

 มติที่ประชุม  รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 
 
 วาระท่ี 3.2     ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

  ตำมที่ศูนย์สหกิจศึกษำฯ ได้รับกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(ระดับหน่วยงำน) ได้เข้ำตรวจเยี่ยมศูนย์สหกิจศึกษำฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2559 ควำมละเอียดทรำบแล้วนั้น 
โดยได้รับกำรแจ้งผลกำรตรวจประเมินประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบวำระกำร
ประชุม 

 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  1. มอบฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบหลักในด ำเนินกำรตำมเรื่อง
ที่สำมำรถปรับปรุงได้ ข้อ 1. ประเด็นกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบสหกิจศึกษำที่แตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ปัจจุบัน โดย
ขอให้ด ำเนินกำรเขียนโครงกำรเพ่ือด ำเนินกำรตำมประเด็นดังกล่ำว 

2. มอบฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อ 1. 
ประเด็นกำรศึกษำเปรียบเทียบต้นทุนในกำรผลิตบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษำกับวิธีที่ไม่ใช้สหกิจศึกษำ 

3. มอบฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อ 2. 
ประเด็นกำรรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำนประกอบกำรที่ไม่มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ 

4. รอดูผลจำกกำรศึกษำรูปแบบก่อนในประเด็นข้อ 1ก่อน จึงค่อยพิจำรณำ
ก ำหนด Site Director ตำมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อ 3. 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 

 วาระท่ี 3.3      รายงานความคืบหน้าโครงการสัมมนาหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตำมค ำสั่งศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพที่ 3/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนจัด
สัมมนำหน่วยงำนประจ ำปี พ.ศ.2560  โดยคณะท ำงำนได้เสนอร่ำงโครงกำรและก ำหนดกำรเสนอและได้รับควำม
เห็นชอบในที่ประชุมครั้งที่ 1/2559 ควำมละเอียดทรำบแล้วนั้น ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จึงรำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว 

 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   1.ขอปรับก ำหนดกำรวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559 มอบรองผู้อ ำนวยกำรกล่ำว 
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ต้อนรับวิทยำกร เนื่องจำกผู้อ ำนวยกำรติดภำรกิจในวันดังกล่ำว 
  2. ก ำหนดกำรวันที่ 18-20 พฤศจิกำยน 2559 มอบหมำยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

และคณะท ำงำนพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 
  3. มอบคณะท ำงำนพิจำรณำปรับแก้แบบประเมินควำมพึงพอใจให้เหมำะสม 
  4. ขอให้ทุกคนน ำร่ำงโครงงำน/โครงกำรที่จัดท ำรำยบุคคล เสนอวิทยำกร

พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนภำยในหน่วยงำนต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1  แผนการจัดประชุมตามกิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพประจ าปี 2560 

 ด้วยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปได้จัดท ำแผนกำรจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สหกิจศึกษำและ
พัฒนำอำชีพ ตลอดปี พ.ศ. 2560  ในกำรนี้ จึงใคร่ขอเสนอแผนกำรจัดประชุมที่เกี่ยวข้องประจ ำปี 2560 
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบวำระกำรประชุม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตำมเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ  
 วาระท่ี 5.1  การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) ประจ าปี พ.ศ. 2560 

    ตำมท่ีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำกลั่นกรอง
บุคคลหรือหน่วยงำนเพ่ือเข้ำรับรำงวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติกำร) ก ำหนดให้ผู้บริหำร / หน่วยงำน ได้
พิจำรณำ เสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่สมควรได้รับรำงวัลเกียรติคุณ โดยให้เสนอชื่อเป็นกำรลับ ตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีว่ำด้วยเข็มและโล่กิตติกำร พ.ศ. 2537 และหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรท ำ
คุณประโยชน์ตำมที่สภำวิชำกำรก ำหนดเป็นประจ ำทุกป ีนั้น 

    เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
ประธำนที่ประชุมจึงได้มอบหมำยให้ทุกฝ่ำยเสนอรำยชื่อบุคคล/หน่วยงำน มำฝ่ำยละ 2 รำยชื่อ เพ่ือพิจำรณำ
คัดเลือกรำยชื่อที่มีคุณสมบัติหรือเหมำะสมในกำรรับโล่กิตติกำร เนื่องในวันสถำปนำมหำวิทยำลัย โดยจะ
พิจำรณำคัดเลือกอีกครั้งในกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยฯ ครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทรำบ 

ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

ผู้บันทึกการประชุม นำงสำวเกศินี เกิดถำวร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงผ่องพัตรำ บุญระมำตร  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ประธำน 


