
ระเบียบวาระการประชุมประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
ครั้งท่ี 4/2554  

วันท่ี 4 สิงหาคม 2554 
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารเรียนรวม 2 

     
ประเด็นการประชุม 

1. เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 

2.  รายงานเปาหมายและแผนการทํางานของแตละฝาย 

- ฝายพฒันางานสหกิจศึกษา (หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา) 

- ฝายบริหารงานทั่วไป (หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป) 

- ฝายพฒันาอาชีพ (หัวหนาฝายพฒันาอาชีพ) 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ (หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3.  ความเสี่ยง 

4. รายงานผลการใชงบประมาณประจําป 2554 

5. การเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา 



ระเบียบวาระการประชุมประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
ครั้งท่ี 5/2554  

วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 
เวลา 12.00.00 น. – 16.00 น. ณ หองประชุมอาคารเรียนรวม 2 

     
วาระที่ 1. เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

 วาระที่ 1.1 เร่ืองประธานแจงเพือ่ทราบ 

 วาระที่ 1.2 นโยบายการจัดประชุมของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

 วาระที 1.3 การจัดสํานักงาน/การปรับปรุง/การยายสํานักงาน 

 วาระที่ 1.4 การปฏิบัติงานของพนักงาน 

 วาระที่ 1.5 การแตงกายของพนกังาน 

 วาระที่ 1.6 ระเบียบการใหบริการวิชาการ/ผูชวยสอน ของพนักงาน 

 วาระที่ 1.7 หลักเกณฑการไปบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 

 วาระที่ 1.8 การจัดทําข้ันตอนการดําเนินงาน/KPI ของพนักงาน/ฝาย 

 วาระที่ 1.9 หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน 

 วาระที่ 1.10 การจัดทําคูมือนักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานปรกอบการ/สื่อประชาสัมพนัธ 

 วาระที่ 1.11 การใชจายงบประมาณประจาํป พ.ศ.2555 

 วาระที่ 1.12 การปรับปรุงฐานขอมูลของหนวยงาน  

 วาระที่ 1.13 สหกิจศึกษานานาชาต ิ

 วาระที่ 1.14 รายงานเปาหมายและแผนการทํางานของแตละฝาย 

- ฝายพฒันางานสหกิจศึกษา (หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา) 

- ฝายบริหารงานทั่วไป (หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป) 

- ฝายพฒันาอาชีพ (หัวหนาฝายพฒันาอาชีพ) 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ (หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วาระที่ 1.13 สหกิจศึกษานานาชาต ิ

วาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุมศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คร้ังที่ 4/2554  

             (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554) 

วาระที่ 3. เร่ืองสืบเน่ือง 

    3.1  การจัดทํารายงานประจําปของศูนยสหกิจศึกษาฯ ( 3 เร่ือง) 

                    - รายงานพัฒนาการสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

         - รายงานแผนพฒันาศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

  - รายงานประจาํป 2553 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

วาระที่ 4. เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 4.1 กําหนดการจัดสัมมนาหนวยงานประจาํป (ชวงเวลา/ประเดน็การจัดสัมมนา/สถานที่/ 

   รูปแบบ)  

วาระที่ 4.2 กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.ประจาํปการศึกษา 2554   

 วาระที่ 4.3 การปรับปรุงเวบ็ไซตของศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

วาระที่ 5. เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
ครั้งท่ี 1/2555  

วันพฤหัสบดท่ีี 12  มกราคม 2555 
เวลา 12.00 น.เปนตนไป ณ หองประชุมอาคารเรียนรวม 2 

     
วาระที่ 1   เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

วาระที่ 1.1    เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 

- แนะนาํพนักงานใหม   

วาระที่ 1.2    รายงานผลการดาํเนินงานและแผนการทํางานของแตละฝาย 

- ฝายพฒันางานสหกิจศึกษา (หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา) 

- ฝายบริหารงานทั่วไป (หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป) 

- ฝายพฒันาอาชีพ (หัวหนาฝายพฒันาอาชีพ) 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คร้ังที่ 5/2554  

              (เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554) 

วาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ือง 

วาระที่ 3.1   ความคืบหนาการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบณัฑิต มทส.ประจําปการศึกษา 2554 

วาระที่ 3.2  รายงานผลการดําเนนิงานของคณะทาํงานชุดตาง ๆ 

- คณะทํางานจดัทําคูมือและสื่อประชาสัมพนัธ 

- คณะทํางานจดัทําคูมือ Co-op เคาะประตูบาน 

- คณะทํางานจดัทํารายงานพฒันาการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- คณะจัดทําคูมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนยสหกิจศึกษา 

  และพัฒนาอาชีพ 

- คณะทํางานจดัทําแบบสํารวจคุณสมบัติบณัฑิตพึงประสงคที่สถานประกอบการคาดหวัง 

- คณะทํางานจดัทําสื่อวิดีทัศนศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

- คณะทํางานจดัทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สถานประกอบการ และ 

    คณาจารย ตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

- คณะทํางานจดัทํารายงานประจําป ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- คณะทํางานจดัทํารายงานแผนพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

- คณะทํางานจดัสัมมนาหนวยงานประจําป พ.ศ.2555 

- คณะทํางานปรับปรุงเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

วาระที่ 4. เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 4.1  การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติในภาคการศึกษาที่ 3/2554  

วาระที่ 4.2  การจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาต ิ

วาระที่ 4.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา  

วาระที่ 5. เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

วาระที่ 5.1   หลักสูตรการเตรียมความพรอมเพื่อเสริมทักษะตางๆ  

  



 

 

ระเบียบวาระการประชุมประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ครั้งท่ี 2/2555  

วันพฤหัสบดีท่ี 9  กุมภาพันธ 2555 

เวลา 12.00 น.เปนตนไป ณ หองประชุมอาคารเรียนรวม 2 

     

 

วาระที่ 1   เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

วาระที่ 1.1    เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 

วาระที่ 1.2 แนะนาํพนักงานใหม   

วาระที่ 1.3    รายงานผลการดาํเนินงานและแผนการทํางานของแตละฝาย 

- ฝายพฒันางานสหกิจศึกษา (หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา) 

- ฝายบริหารงานทั่วไป (หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป) 

- ฝายพฒันาอาชีพ (หัวหนาฝายพฒันาอาชีพ) 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คร้ังที่ 1/2555  

              (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555) 

วาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ือง 

วาระที่ 3.1   รายงานการจัดกิจกรรมแนะนําสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 3/2554 

วาระที่ 3.2  รายงานผลการดําเนินงานของคณะทาํงานชุดตาง ๆ 

- คณะทํางานจดัทําคูมือและสื่อประชาสัมพนัธ 

- คณะทํางานจดัทําคูมือ Co-op เคาะประตูบาน 

- คณะทํางานจดัทํารายงานพฒันาการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- คณะจัดทําคูมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ 

- คณะทํางานจดัทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สถานประกอบการ และ 

    คณาจารย ตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

- คณะทํางานปรับปรุงเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

- คณะทํางานจดัทําแบบสํารวจทักษะบัณฑิตพึงประสงคทีส่ถานประกอบการคาดหวัง 

- คณะทํางานจดัทําสื่อวิดีทัศนศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

- คณะทํางานจดัสัมมนาหนวยงานประจําป พ.ศ. 2555 

วาระที่ 4. เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 4.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู (KM) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   

วาระที่ 5. เร่ืองอ่ืน ๆ  

วาระที่ 5.1    กําหนดวันประชุมคร้ังตอๆ ไป 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ครั้งท่ี 3/2555  

วันพฤหัสบดีท่ี 8  มีนาคม 2555 

เวลา 12.30 น.เปนตนไป ณ หองประชุมอาคารเรียนรวม 2 

     

 

วาระที่ 1   เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

วาระที่ 1.1    เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 

วาระที่ 1.2 รายงานผลการดําเนนิงานและแผนการทาํงานของแตละฝาย 

- ฝายพฒันางานสหกิจศึกษา (หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา) 

- ฝายบริหารงานทั่วไป (หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป) 

- ฝายพฒันาอาชีพ (หัวหนาฝายพฒันาอาชีพ) 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชมุศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คร้ังที่ 2/2555  

              (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2555) 

วาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ือง 

วาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินงานของคณะทาํงานชุดตาง ๆ 

- คณะทํางานจดัทําคูมือและสื่อประชาสัมพนัธ 

- คณะทํางานจดัทําคูมือ Co-op เคาะประตูบาน 

- คณะทํางานจดัทํารายงานพฒันาการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- คณะจัดทําคูมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ 

- คณะทํางานจดัทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สถานประกอบการ และ 

    คณาจารย ตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

- คณะทํางานปรับปรุงเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

- คณะทํางานจดัทําแบบสํารวจทักษะบัณฑิตพึงประสงคทีส่ถานประกอบการคาดหวัง 

- คณะทํางานจดัทําสื่อวิดีทัศนศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

- คณะทํางานจดัสัมมนาหนวยงานประจําป พ.ศ. 2555 

วาระที่ 4. เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 4.1  การเสนอชื่อบุคคลหรือหนวยงานเพื่อรับรางวลัเกียรติคุณ ประจําป พ.ศ. 2555 

วารที่ 4.2  รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 

วาระที่ 5. เร่ืองอ่ืน ๆ  

วาระที่ 5.1    กําหนดวันประชุมคร้ังตอๆ ไป 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ครั้งท่ี 4/2555  

วันพุธท่ี 4  เมษายน 2555 

เวลา 12.30 น.เปนตนไป ณ หองประชุมอาคารเรียนรวม 2 

     

วาระที่ 1   เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

วาระที่ 1.1    เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 

วาระที่ 1.2 รายงานผลการดําเนนิงานและแผนการทาํงานของแตละฝาย 

- ฝายพฒันางานสหกิจศึกษา (หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา) 

- ฝายบริหารงานทั่วไป (หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป) 

- ฝายพฒันาอาชีพ (หัวหนาฝายพฒันาอาชีพ) 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วาระที่ 1.3 สรุปผลการไปทัศนศึกษาโครงการ JODC 

วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คร้ังที่ 3/2555  

              (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555) 

วาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ือง 

วาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินงานของคณะทาํงานชุดตาง ๆ 

- คณะทํางานจดัทําคูมือและสื่อประชาสัมพนัธ 

- คณะทํางานจดัทําคูมือ Co-op เคาะประตูบาน 

- คณะทํางานจดัทํารายงานพฒันาการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- คณะจัดทําคูมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ 

- คณะทํางานจดัทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สถานประกอบการ และ 

    คณาจารย ตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

- คณะทํางานปรับปรุงเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

- คณะทํางานจดัทําสื่อวิดีทัศนศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

- คณะทํางานจดัสัมมนาหนวยงานประจําป พ.ศ. 2555 

วาระที่ 4. เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 4.1  ทบทวนการจัดทาํความเสี่ยงของหนวยงาน 

วาระที่ 4.2  การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพประจาํปการศึกษา 2554 

วาระที่ 5. เร่ืองอ่ืน ๆ  

วาระที่ 5.1    การศึกษาวิดัทัศนการจัดกิจกรรม Reflection 

วาระที่ 5.2  กําหนดการประชุมคร้ังตอไป 

วาระที่ 5.3   ขอเชิญรวมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย คร้ังที่ 4 
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