
ระเบยีบวาระการประชุม  

คณะกรรมการประจําศูนยสหกจิศึกษาและพัฒนาอาชพี 

ครั้งท่ี 2/2554 
วันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2554  ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และหองประชุมวจนสาร หนวยประสานงาน มทส. เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

วาระที่ 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศกึษาฯ คร้ังที่ 1/2554  
 (เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554) 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องสบืเน่ือง 
วาระที่ 3.1 สรุปผลการนเิทศงานสหกิจศกึษา และการประเมนิผลนักศกึษาสหกิจศกึษา ภาคการศกึษาที่ 

3/2553 
วาระที่ 3.2 รายงานความคืบหนาการนเิทศงาน ภาคการศกึษาที่ 1/2554 และความคบืหนาการจัดหา

งานสหกิจศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/2554  
วาระที่ 3.3  แผนการใชเงนิคาความเขมแข็งของศูนยสหกิจศกึษาฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบคุณสมบัตินักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 

2/2554 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
วาระที่ 5.1  รายงานผลการเขารวมประชุมสัมมนาวชิาการสหกิจศกึษานานาชาต ิคร้ังที่ 17 
วาระที่ 5.2  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการความรวมมือระหวาง มทส. และ JODC  ประเทศ

ญี่ปุน 
วาระที่ 5.3 รายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการสรางวทิยากรอบรมบุคลกิภาพแกนักศกึษา (Train 

the Trainer) 
วาระที่ 5.4 รายงานผลการดําเนินงานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 



ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คร้ังที่ 3/2554 
วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2554  ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป 
ณ หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และหองประชุมวจนสาร หนวยประสานงาน มทส. เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 1.1 เร่ืองที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

วาระที่ 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ คร้ังที่ 2/2554  
 (เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2554 
วาระที่ 3.2 ความคืบหนาการนิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2554 และความคืบหนาการจัดหางานสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 3/2554  
วาระที่ 3.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) ป พ.ศ. 2554   
วาระที่ 3.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ 4.1 แนวทางการแกไขปญหากรณีนักศึกษาสหกิจศึกษาหยุดงานในระหวางที่สถานประกอบการเกิด

อุทกภัย 

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงเปาประสงค ผลผลิต ตัวชี้วัดและรายการใชจายของโครงการ

พัฒนาความรวมมือสหกิจศึกษานานาชาติในกลุมประเทศประชาคมอาเซียน 

วาระที่ 4.3 แผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

วาระที่ 4.4 กําหนดภาคสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 และปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา   

 ภาคการศึกษาที่ 1/2555 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
วาระที่ 5.1 การลงนามความรวมมือระหวาง มทส. และ Durban University of Technology 
วาระที่ 5.2  การประชุมหารือรวมกันระหวาง มทส. และ The University of Newcastle  
วาระที่ 5.3  การสงผูแทนเขาอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรที่ 1 วิทยากรสหกิจศึกษา  รุนที่  1 และ

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร 
วาระที่ 5.4  การดําเนินงานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
วาระที่ 5.5 การดําเนินงานตามโครงการความรวมมือระหวาง มทส. และ JODC ประเทศญี่ปุน 
วาระที่ 5.6 การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ใหแกนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 
วาระที่ 5.7 การจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษาที่ 2554 
วาระที่ 5.8 เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูแทนสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรในการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ 



ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คร้ังที่ 1/2555 
วันพุธท่ี 29 กุมภาพันธ 2555  ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป 
ณ หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และหองประชุมวจนสาร หนวยประสานงาน มทส. เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 1.1 เร่ืองที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

วาระที่ 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ คร้ังที่ 3/2554  
 (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 
วาระที่ 3.2 ความคืบหนาการนิเทศงาน ภาคการศึกษาที่ 3/2554 และความคืบหนาการจัดหางานสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1/2555 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบกําหนดภาคสหกิจศึกษาและรางปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาประจําภาค

การศึกษาที่ 2/2555 

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบปฏิทินกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ประจําภาค

การศึกษาที่ 1/2555 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
วาระที่ 5.1 การดําเนินกิจกรรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติ 
วาระที่ 5.2  รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
วาระที่ 5.3  การสํารวจทักษะบัณฑิตพึงประสงคที่สถานประกอบการคาดหวัง 
วาระที่ 5.4  การดําเนินงานตามโครงการความรวมมือระหวาง มทส. และ JODC ประเทศญี่ปุน 
วาระที่ 5.5 กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. ประจําปการศึกษาที่ 2554 
วาระที่ 5.6 การดําเนินงานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
วาระที่ 5.7 สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาเปนพนักงานประจํา 
วาระที่ 5.8 ทบทวนแผนปฏิบัติการและจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2556 
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