รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเสลา 1 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะกรรมการที่มาประชุม
1. ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
2. ดร.ดารงศักดิ์ เป๊กทอง
(แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต)
3. ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
4. นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์
5. รศ.ดร.วันดี
ทาตระกูล
6. ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน
7. นางสาววรางคณา วิหครัตน์
(แทน ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์)
8. ดร.พิสุทธิ์
อภิชยกุล
9. ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
10. รศ.ดร.พยุง
ซีดาร์
11. ดร.อุดมพร
ธีระวิริยะกุล
12. ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน
13. นางชลอ
ฉ่าไกร
(แทนนางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์)
14. นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์
15. นางภัทริกา
สิงห์สถิตย์
16. นางสาวปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพัฒนกุล
คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. อาจารย์หทัยกานต์ กานตารัมภ์
2. ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์
3. รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร
4. ดร.ฐิติอาภา
ตั้งค้าวานิช
5. อาจารย์วรวิทย์ อินทร์ชม
6. อาจารย์อรรถไกร พันธุ์ภักดี
7. นางสาวศิรินารถ เกตุเพ็ชร
8. รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานที่ประชุม)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะกรรมการสหกิจศึกษาเครือข่ายฯ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
คณะศึกษาศาสตร์
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9. ผศ.จิรประภา มากลิ่น
10. นางสมพิศ
ทองสุก
11. นางสาวปิยวรรณ อรรถพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศันสนีย์ หล่อศิริ
2. นางสาวชญาพันธุ์ สุธร
เริ่มประชุม

คณะนิติศาสตร์
กองกิจการนิสิต
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ

กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา

เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
.
ระเบียบวาระที่ 1.1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2

กาหนดการวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556

ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่าย
พัฒนาสกิจศึกษา 9 เครือข่าย กาหนดจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6
มิถุนายน 2556 ณ ห้อง Event Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กิจกรรมในงาน
ประกอบด้วย การบรรยายและอภิปราย การแสดงนิทรรศการและผลงงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา เสวนากลุ่มย่อย
การประกาศเกียรติคุณ การมอบรางวัลและเกียรติบัตรสหกิจศึกษาดีเด่น นั้น
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ www.QR-register.siam.edu ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระที่ 1.2
จึงเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 5 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น ในการ
นี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

หลักสูตรการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่ มีการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 16
มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 สานักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการสหกิ จศึกษาได้มีมติ
ให้ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. กองบริการการศึกษาดาเนินการในเวลา 18 ชั่วโมง จัดอบรมเกี่ยวกับ การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่นิสิตสหกิจศึกษา กระบวนการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร การเตรียมความพร้อม
สู่องค์กร เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ เป็นต้น
2. คณะของนิสิตดาเนินการในเวลา 12 ชั่วโมง จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานของสาขานั้นๆ ตามความเหมาะสม เช่น การทาโครงงานคุณภาพ ทักษะเฉพาะในสาขาวิชา ทักษะ
การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ฯลฯ
โดยนิสิตจะต้องผ่านกิจกรรมดังกล่าวทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยและคณะจัดอบรมจานวน 30
ชั่วโมง จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรได้
ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงขอหารือในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการอบรมเตรี ย มความพร้ อ มฯ ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ
2. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในส่วนของมหาวิทยาลัย และ
ในส่วนของคณะ
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3. ระยะเวลาในการจัดอบรมเตรียมความพร้อมฯ ประจาปีการศึกษา 2556
4. กาหนดการรายงานผลการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในส่วนของคณะ
5. คณะที่มีจานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ น้อย จะดาเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมใน
ส่วนของคณะอย่างไร
ดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.1
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ คือ
1. หลักสูตรการอบรมเตรียมความพร้อมฯ ประจาปีการศึกษา 2556 ในส่วนของมหาวิทยาลัย
ยังคงใช้หลักสูตรตามเดิม หากจะปรับปรุงหลักสูตรให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งหน้าเพื่อ
ปรับปรุงและเริ่มใช้ในปีการศึกษาถัดไป
2. ในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณเพียงพอสาหรับสนับสนุนการจัดอบรมเตรียม
ความพร้อมฯ ในส่วนของคณะ จึงให้คณะดาเนินการบริหารจัดการภายในคณะ
3. ให้คณะจัดอบรมเตรียมความพร้อมฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และรายงานผล
มายังมหาวิทยาลัยทราบ
4. คณะที่มีนิสิต เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจ านวนน้อย สามารถด าเนินการโดยนานิสิ ต
สหกิจศึกษาผนวกกับนิสิตที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมการอบรมพร้อมกันในโครงการเตรียมความพร้อม
ที่คณะจัดเป็นประจาภายในคณะ
ระเบียบวาระที่ 4.2

การจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นิสิตสหกิจศึกษาและการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
งานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นิสิตสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น
ประจาทุกปีการศึกษา โดยผนวกเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ซึ่งจัดขึ้นประมาณต้นเดือนมีนาคมของทุกปี นั้น
ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงขอหารือในประเด็นต่อไปนี้
1. เนื่องจากปี การศึกษา 2556 มีนิ สิตสหกิจศึกษาออกปฏิบัติง านสหกิจศึกษา ใน 3 ภาค
การศึกษา ได้แก่ ช่วงที่ 1 (เม.ย. 56 - ส.ค. 56) ช่วงที่ 2 (ส.ค. 56 - ธ.ค. 56) และช่วงที่ 3 (ม.ค. 57 – พ.ค. 57)
โดยนิสิตจะมีช่วงเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นิสิตสห
กิจศึกษาจะยังคงจัดหรือไม่ หากจัดจะกาหนดเวลาการจัดในช่วงเวลาใด หากไม่จัดอาจเป็นการส่งสัมฤทธิบัตรไปยัง
คณะเพื่อแจกแก่นิสิตสหกิจศึกษาที่ผ่านการประเมินโครงการสหกิจศึกษา
2. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยมีกาหนดจัดประมาณต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา
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ของสถาบันในเครือข่ายฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดาเนินการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดในงานดังกล่าว
อย่างไร
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ คือ
1. เมื่ อ นิ สิ ต ผ่ า นการประเมิ น โครงการสหกิ จ ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งสัมฤทธิบัตรพร้อมค่าตอบแทนจานวน 1,000.- บาท ไปยังคณะเพื่อแจกแก่นิสิตสหกิจศึกษา
2. การคัดเลือกผลงานสหกิจ ศึกษาเข้าร่วมประกวดงานนิท รรศการสหกิจ ศึกษาเครือข่า ย
ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีกาหนดจัดประมาณต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ให้คณะคัดเลือกผลงานของนิสิตสหกิจศึกษา
ที่ออกปฏิบัติงานในช่วงที่ 1 (เม.ย. 56 - ส.ค. 56) และช่วงที่ 2 (ส.ค. 56 - ธ.ค. 56) หากคณะใดมีนิสิตสหกิจ
ศึกษาออกปฏิบัติงานในช่วงที่ 3 (ม.ค. 57 – พ.ค. 57) ให้นาผลงานมาร่วมคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมประกวดฯ ของ
เครือข่ายในปีการศึกษาถัดไป เพื่อไม่ให้นิสิตเสียโอกาสในการประกวดผลงาน
ระเบียบวาระที่ 4.3

(ร่า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร เรื่อง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรทุ นสนับ สนุ น
นิสิตสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ตามที่ คณะกรรมการวิชาการได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่
3/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 โดยที่ประชุมมีมติให้กองบริการการศึกษาแก้ไขข้อความ ในบางส่วน นั้น
ในการนี้ กองบริการการศึกษา ได้ดาเนินการแก้ไขตามมติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษา ให้คณะกรรมการ
สหกิจศึกษาได้พิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.3
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติให้ฝ่ายเลขานุการนาไปแก้ไขข้อความบางส่วน และเสนอ (ร่าง) ไปยัง
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.
......................................................
(นางสาวปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพฒ
ั นกุล)
ผู้จดบันทึกการประชุม

......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์)
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2556
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