
 
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
ครั้งที่ 4/2557  

วันพุธที่ 16  กรกฎาคม 2557 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2  

     
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1    เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 

วาระท่ี 1.2 รายงานผลการด าเนินงานและแผนการท างานของแต่ละฝ่าย 

- ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา (หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา) 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
- ฝ่ายพัฒนาอาชีพ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ) 
- ฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา (หัวหน้าฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา) 

วาระท่ี 1.3  รายงานการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่   1/2557 

วาระท่ี 1.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนมิถุนายน  2557 

วาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งท่ี 3/2557  
              (เม่ือวันอังคารที่ 3 มิถุนายน  2557) 

วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1   รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานชุดต่าง ๆ 

- คณะท างานจัดท าคู่มือสหกิจศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 
- คณะท างานศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาจาก 
  สถาบันการศึกษาอ่ืน 
- คณะท างานการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

  - คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  ลักษณะงานที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
วาระท่ี 4.2 แบบฟอร์มฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 
วาระท่ี 4.3 วาระการประชุมประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 

าระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.5-1 



 
 

วาระท่ี 5.1  วาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
ครั้งที่ 5/2557  

วันอังคารที่ 5  สิงหาคม 2557 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2  

     
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1    เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 ระดับสถาบัน 

วาระท่ี 1.2 รายงานผลการด าเนินงานและแผนการท างานของแต่ละฝ่าย 

- ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา (หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา) 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
- ฝ่ายพัฒนาอาชีพ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ) 
- ฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา (หัวหน้าฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา) 

วาระท่ี 1.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนกรกฎาคม  2557  

วาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งท่ี 4/2557  
              (เม่ือวันพุธที่ 16 กรกฎาคม  2557) 

วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1   รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานชุดต่าง ๆ 

- คณะท างานจัดท าคู่มือสหกิจศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 
- คณะท างานศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาจาก 
  สถาบันการศึกษาอ่ืน 
- คณะท างานการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

  - คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  วาระท่ี 3.2 การจัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 
  วาระท่ี 3.3 แบบฟอร์มฝ่ายพัฒนาอาชีพ 
  วาระท่ี 3.4 ผลการอนุมัติงบประมาณหมวดกิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษาเพ่ิมเติม 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 4.1  ความคืบหน้าการจัด COOP ASEAN CAMP  
  วาระท่ี 4.2 ความคืบหน้าการจัดการประเมินผลการนิเทศงานสหกิจศึกษาออนไลน์ 
  วาระท่ี 4.3 ผลการด าเนินงานโปรแกรมสหกิจศึกษาออนไลน์ 
  วาระท่ี 4.4 การประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  วาระท่ี 4.5 แผนปฏิบัติการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
ครั้งที่ 6/2557  

วันศุกร์ที่ 12  กันยายน 2557 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2  

     
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1    เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 1.2 รายงานผลการด าเนินงานและแผนการท างานของแต่ละฝ่าย 

- ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา (หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา) 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
- ฝ่ายพัฒนาอาชีพ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ) 
- ฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา (หัวหน้าฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา) 

วาระท่ี 1.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนสิงหาคม  2557  

วาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งท่ี 5/2557  
              (เม่ือวันอังคารที่ 5 สิงหาคม  2557) 

วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1   รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานชดดต่าง   

- คณะท างานจัดท าคู่มือสหกิจศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 
- คณะท างานศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคดณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาจาก 
  สถาบันการศึกษาอ่ืน 
- คณะท างานการจัดท าระบบบริหารงานคดณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

  - คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  วาระท่ี 3.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากท่ีประชดมประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าปี 

การศึกษา 2557  
  วาระท่ี 3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 
  วาระท่ี 3.4 รายงานผลการจัด COOP ASEAN CAMP   
  วาระท่ี 3.5 รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ  
  วาระท่ี 3.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 ไตรมาส 4 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 4.1 ระเบียบวาระการประชดมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2557   
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 



 
 

ประเด็นประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
(เฉพาะกิจ ครั้งที่ 2/2557) 

วันศุกร์ที่ 7  พฤศจิกายน 2557 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 1  

     

ประเด็นหารือ 
เรื่องที ่1 การเสนอโครงการ (TOR) เพ่ือขอรับการจดัสรรงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 

2558-2559 จากสกอ. 
เรื่องที ่2 การเสนอชื่อบุคคล/หนว่ยงาน เพื่อรบัโล่กติติการ เนื่องในวนัสถาปนามหาวิยาลัย 

ประจ าปี 2558 
เรื่องที ่3 พิธีลงนามความรว่มมือระหว่าง มทส.กบับริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จ ากัด และ 

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ ากดั   
    เรื่องอื่น ๆ    (ถา้มี) 



 
 

ประเด็นขอหารือผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
วันพุธที่ 19  พฤศจิกายน 2557 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2  
     

ประเด็นขอหารือ 
เรื่องที ่1 ข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งมทส.กบั MFEC 
เรื่องที ่2 ประชมุคณะกรรมการกองทนุสหกิจศึกษาและการบรูณาการการเรียนรูก้ับการท างานใน

ต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2557 
เรื่องที ่3 การเสนอโครงการ (TOR) เพื่อขอรับการจดัสรรงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2558-

2559 จาก สกอ. 
- โครงการสมัมนาพนักงานทีป่รึกษาสหกิจศกึษาของเครอืข่ายสหกิจศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ประจ าปีงบประมาณ 2558 (มทส.) 
- โครงการ Industry based Career Development  (มทส.) 
- โครงการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) : อุตสาหกรรมน้ าตาล (มทส.) 
- การสรา้งความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหวา่งสถาบนัการศึกษากับสถาน

ประกอบการของเครือขา่ยสหกิจศึกษาภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจ าปี
งบประมาณ 2558 (มทส.) 

- การสรา้งความร่วมมือของเครือขา่ยผู้ประกอบการธุรกจิเอกชน เพื่อการมีงานท าของ
นักศึกษาหลงัส าเร็จการศึกษา (ม.วงษ์ฯ) 

- การเสริมสรา้งความรู้สู่การปฏิบัต ิและการพฒันาการมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา
แบบสหกิจศกึษาในท้องถิน่ (มรภ.นครราชสีมา) 

เรื่องที ่4 การจดัอบรมเชงิปฏิบตัิการสหกิจศึกษาส าหรับคณาจารย์ มทส. 
เรื่องที ่5 การจดัประชุมคณาจารยน์ิเทศส าหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติแบบกา้วหน้า 
เรื่องอืน่ ๆ    (ถา้มี) 



 
 

ประเด็นประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
(เฉพาะกิจ ครั้งที่ 3/2557) วันอังคารที่ 16  ธันวาคม 2557 

เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2  
     

ประเด็นหารือ 
เรื่องการเสนอโครงการ (TOR) เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2558-
2559 จากสกอ. 

1. ข้อเสนอตามประเด็น : กิจกรรมตามนโยบายเพื่อส่งเสริมให้บัณฑติไทยมคีุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและแขง่ขนัได้ โดยเน้นในสว่นขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต ในการมีส่วนรว่มในการจดัการศึกษา  ด าเนินการแลว้ จ านวน   7 โครงการ 
ประกอบด้วย 

1) การสรา้งความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตของ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

2) โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกลุ่มอตุสาหกรรม 
3) โครงการความรว่มมอืกับสถานประกอบการในการส่งเสริม

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4) การสรา้งความร่วมมือของเครือขา่ยผู้ประกอบการธุรกจิเอกชน เพื่อ

การมงีานท าของนักศึกษาหลังส าเร็จการศกึษา 
5) โครงการฝกึอบรมเชงิปฏิบตักิารสหกิจศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้

สู่การปฏิบตัิ และการพัฒนาการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาแบบ   
สหกิจศึกษาในท้องถิ่น 

6) โครงการพัฒนาความรว่มมอืกับสถานประกอบการเพ่ือสนับสนนุสหกิจ
ศึกษา 

7) โครงการฝกึอบรมเชงิปฏิบตักิารสหกิจศึกษา เรื่อง หลักสูตร การวิจัย
เพื่อพัฒนานักศกึษาและบัณฑิต สหกิจศึกษา ตามคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ของภาครัฐและเอกชน 

2. ข้อเสนอตามประเด็น : การพัฒนาแนวทางการจัดการเรยีนการสอนที่บูรณาการการ
เรียนรูก้ับการท างาน 

3. ข้อเสนอตามประเด็น : การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสหกิจศึกษาสู่นานาชาติ 
  



 
 

ประเด็นประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
(เฉพาะกิจ ครั้งที่ 2/2558) วันศุกร์ที่ 6  มีนาคม 2558 

เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 1  
     

ประเด็นหารือ 
1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (การปรับเกณฑ์) 
2. การจัดท างบประมาณประจ าปี 2559 

- งบประมาณงานประจ า (งบประมาณ/แผนปฏิบัติการ) 
- งบประมาณโครงการ จ านวน  

3. อื่น ๆ  



 
 

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
ครั้งที่ 1/2558  

วันอังคารที่ 28  เมษายน 2558 
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2  

     
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1    เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 1.2 รายงานผลการด าเนินงานและแผนการท างานของแต่ละฝ่าย 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
- ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา (หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา) 
- ฝ่ายพัฒนาอาชีพ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ) 
- ฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา (หัวหน้าฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา) 

วาระท่ี 1.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ เดือนเมษายน   2558 
วาระท่ี 1.4  การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 
วาระท่ี 1.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 2 

วาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งท่ี 6/2557  
              (วันศุกร์ที่ 12  กันยายน 2557) 

วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระท่ี 3.1 รายงานผลการจัดประชุมหัวหน้าฝ่าย(เฉพาะกิจ)  
  วาระท่ี 3.2 การจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี 2558 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 4.1 การจัดท ามคอ. 
  วาระท่ี 4.2 การจัดท ารายงาน SAR ปีการศึกษา 2557   
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 


