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ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ครั้งที่ 2/2558  
วันจันทร์ที ่19  ตุลาคม 2558 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 1  
     

วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 1.1    เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 1.2 การจัดสรรงบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2559 
วาระท่ี 1.3    ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 
วาระท่ี 1.4    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจ    

  ซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา 

วาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งท่ี 1/2558  
               (วันอังคารที่ 28  ตุลาคม 2558) 

วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระท่ี 3.1 ผลการจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2558 
  วาระท่ี 3.2 การปรับปรุงตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 12 ตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 4.1 ผลการประชุมประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าปีกรศึกษา 2558 
  วาระท่ี 4.2 การต้อนรับผู้บริหารจาก University Utara Malaysia (UUM)  ประเทศมาเลเซีย 
  วาระท่ี 4.3  การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร 
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

เอกสารประกอบท่ี 1.8.5-1 
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รายงานการประชุม 
หัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2558 

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 – 11.20 น. 
ณ ห้องศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 1 

 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร)  ประธาน 
2. รองผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี)       กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา (นางกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์) กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ (นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ) กรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร)                   กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1. หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา (นางศิริรัชนี  ฉายแสง)             กรรมการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  ไม่มี 

วาระท่ี 1.2 การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  งานประจ า    จ านวน   8,500,000  บาท 
 งานโครงการ (5 โครงการ)  จ านวน   2,120,000  บาท 
 งบประมาณจากหน่วยงานหลัก จ านวน   3,200,000  บาท (เทคโนธานี 2 โครงการ ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
1 โครงการ) และอยู่ระหว่างรอผลการจัดสรร ได้แก่ งบประมาณจากห้องสมุด ส่วนอาคาร พัสดุ และศูนย์
นวัตกรรมฯ 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 1.  งบประมาณโครงการจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งแม้จะไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณก็ขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าตามแผนโดยเสนอผ่านศูนย์นวัตกรรมฯ  

2. ขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสรุปค่าใช้จ่ายปี 2558 โดยแยกเป็นรายการที่เสนอขอและ
รายการใช้จ่ายจริง เปรียบเทียบปี 2559 เพ่ือจะได้เป็นฐานข้อมูลในการของบประมาณปีถัดไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระที่ 1.3  ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

 เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ท าการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ส าหรับปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มีก าหนดการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558  โดยคณะกรรมการได้ตรวจประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์สห
กิจศึกษาฯ ในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.64 (จากระดับ
คะแนน 5)  นอกจากนี้แล้วยังได้เสนอจุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในปีการศึกษาต่อไป  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ประชุม 

1. มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงและทบทวนองค์ประกอบที่ 12 
2. มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดท าบันทึกขออนุมัติอธิการบดีเพ่ือจัดอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ที่ยังไม่ผ่านการอบรม 
3. มอบฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ด าเนินการเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนประเด็นขาดการพบปะระหว่าง

ผู้ประกอบการ นักศึกษา และอาจารย์นิเทศ ก่อนการไปนิเทศงานสหกิจศึกษา 
4. มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา ด าเนินการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการ

น าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
5. มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศรวม โดยเชิญชวนคณาจารย์และ

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  
6. มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ ศสพ.ในประเด็นการเชื่อมโยง

สารสนเทศจากต่างประเทศ มีปัญหาว่าเกิดจากระบบของมหาวิทยาลัยหรือเกิดเฉพาะ ศสพ. 
7. มอบฝ่ายพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา โดยจัด เต็มรูปแบบ ให้มี

คณะกรรมการประเมินโครงงาน มีรางวัล เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้จัดปีละ 2 ครั้ง เน้นตามภาคสหกิจศึกษา
หลัก 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

วาระท่ี 1.4      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจ 
    ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างความพร้อมในการ
ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด 
(มหาชน) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการวิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558  ขณะนี้อยุ่
ระหว่างประสานการจัดพิธีลงนาม เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะจัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง
กัน โดยได้มีการเลื่อนก าหนดการจาก 25 พฤษภาคม 2558 เป็น 19 พฤศจิกายน 2558   

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ประชุม   เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการและสามารถจัด
พิธีลงนามได้เร็วขึ้น สามารถก าหนดจัดกิจกรรมที่หน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพฯ ได้ 
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มติที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งท่ี 1/2558  
 (เมื่อวันอังคารที ่28  เมษายน 2558 ) 

ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตที่ประชุมขอเสนอรายงานเพ่ือรับรองในครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 ผลการจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี 2558 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2558 รายงาน
สรุปผลการสัมมนาหน่วยงาน ภายใต้หัวข้อการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารและมีวิธีการในการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ว่าได้ด าเนินการจัดสัมมนาไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยได้
เชิญคุณอังคณา ธนปิยะวณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย และศึกษาดูงานโรงงานน้ าตาลมิตรผล จังหวัดชัยภูมิและ
จังหวัดหนองคายระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558  มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 58,800 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 3.2  การปรับปรุงตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 12 ตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน 

เลขานุการฯ รายงานว่าจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในปีการศึกษา 
2556 และ 2557 ได้มีความเห็นสอดคล้องกันโดยเสนอให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปรับปรุงและทบทวน
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 12 ซึ่งเป็นองค์ประกอบของหน่วยงานเพ่ือให้เน้นในเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยที่ประชุมได้
ให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในวาระที่ 1.3 มาด าเนินการ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  ผลการจัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

 เลขานุการฯ รายงานว่าตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ด าเนินการประสานจัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษา 2558  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 
2558 ที่ผ่านได้มีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องน ามาพิจารณาเพ่ือหารือ
แนวทางการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 

1. ควรน าเสนอเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่นักศึกษาได้รับ โดยจ าแนกตามสถานประกอบการ 
มอบฝ่ายพัฒนางานด าเนินการ โดยจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม แยกสาขาวิชา 

2. การนิเทศงานนักศึกษาไม่ควรก าหนดกรอบตามระยะทางเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของแต่ละ
จังหวัดมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้การก าหนดดังกล่าวเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ   
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการยืดหยุ่นในประเด็นนี้อยู่แล้ว 
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3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้ไปสหกิจศึกษานานาชาติของนักศึกษา ควรลดคะแนนต่างๆ ในหัวข้อคุณสมบัติ
นักศึกษาลง ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะรับข้อสังเกตไว้เพ่ือพิจารณาต่อไป  แต่เนื่องจากเป็นการเริ่มใช้
ประกาศฉบับนี้ จึงขอด าเนินการไปก่อน 
ยังไม่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับประเด็นนี้ 

4. นักศึกษาสหกิจศึกษาควรมีคุณสมบัติทางภาษาต่างประเทศตามประเทศที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ซึ่ง
อาจจะไม่เจาะจงเฉพาะภาษาอังกฤษ  
มอบฝ่ายพัฒนาอาชีพ ส ารวจความสนใจของนักศึกษาต่อการไปปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
วางแผนการจัดอบรมเสริมภาษาประเทศที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานโดยให้นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ได ้

5. ควรมีทุนให้นักศึกษากู้ยืม 
ยังไม่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับประเด็นนี้ 

6. กรณีศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะให้มีระบบการนิเทศงานโดยใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมด การแสดงแผนที่ใน
ระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ ควรมีการท าแบบสอบถามความเห็นของคณาจารย์
นิเทศก่อน และควรมีการคัดกรองแผนที่ก่อนลงระบบออนไลน์ 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ 

7. เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องแผนที่ในการนิเทศงาน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควรตรวจสอบและมีมาตรการส าหรับ
การใส่พิกัดจุดที่ตั้งสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษา เนื่องจากได้มีการสอนการปักหมุดในแผนที่ใน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาแล้ว 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ (หาวิธีการที่จะท าให้นักศึกษาส่งพิกัดมากขึ้น) 

8. ระบบออนไลน์ควรสามารถท ารายงานของคะแนนประเมินผลนักศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ ที่ประกอบการตัดเกรดได้ 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ 

9. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควรอธิบายขั้นตอนการนิเทศงานให้สถานประกอบการอย่างชัดเจน 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ  

10. ทบทวนปรับช่วงการนิเทศงานของภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ซึ่งอาจจะตรงกับเทศกาลวันหยุด 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการแจ้งขยายเวลาการนิเทศของภาคการศึกษาท่ี 2/2558 

11. ความล่าช้าหรือได้รับเอกสารกระชั้นชิดกรณีเดินทางด้วยรถยนต์เช่า  ท าให้คณาจารย์ผู้เดินทางไม่ได้
เตรียมค่าใช้จ่ายส ารองไว้ 
มอบมอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการรวมถึงศึกษาขั้นตอนกระบวนการเสนอขออนุมัติของ
ส านักวิชาเพ่ือให้อาจารย์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศงานทันก าหนด 

12. การเสนองานของสถานประกอบการจ าเป็นต้องให้สถานประกอบการ submit ทุกครั้งหรือไม่ 
ฝ่ายพัฒนางานได้ชี้แจงและท าความเข้าใจผู้ร่วมประชุมแล้ว 

13. ควรประสานกบัหน่วยยานพาหนะเพ่ือขอให้มีการจัด GPS ประจ ารถเช่าของมหาวิทยาลัย 
มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไปด าเนินการประสานงานเพ่ือจัดซื้อเป็นของศูนย์สหกิจศึกษาฯ จ านวน 10 
เครื่องเพ่ือให้คณาจารย์ผู้นิเทศได้ยืมไปใช้งานในกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวและขอให้ฝ่ายสารสนเทศ      
สหกิจศึกษาประสานเช่ารถที่มี GPS ส าหรับกรณีรถเช่า 

14. ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ขอให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ด าเนินการแจ้งไปที่ประธานคณาจารย์นิเทศ
รับทราบด้วย 
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มอบฝ่ายพัฒนาอาชีพ ด าเนินการแจ้งประธานคณาจารย์นิเทศทราบทุกกิจกรรม 
15. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ อาจจะช่วยเสริมนักศึกษาได้ใน

ระดับหนึ่ง ส าหรับเรื่องนี้ที่ประชุมเห็นควรเป็นเรื่องระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น 
ผู้บริหารศูนย์รับด าเนินการ 

16. จ านวนงานไม่เพียงพอกับการสมัครงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในรอบแรก ท าให้นักศึกษาจะมีความ
วิตกกังวลมาก จึงอยากให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ช่วยติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือให้มีงาน
เพียงพอกับการสมัครงานของนักศึกษาในรอบแรก  
มอบฝ่ายพัฒนางานฯ ด าเนินการ 

17. ความปลอดภัยของคณาจารย์ที่ใช้รถเช่า ควรมีการประเมินผู้ให้บริการรถเช่าเพ่ือจะได้น าผลการประเมิน
มาพิจารณาเช่าในภาคการศึกษาถัดไป 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการท าแบบประเมินในแฟ้มนิเทศเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินความพึง
พอใจการให้บริการของรถเช่าและรถ มทส. เพ่ิมเติม 

18. การศึกษาแผนการเดินทางของพนักงานขับรถ มทส. และรถเช่า ควรมีการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง
เพ่ือจะไม่เสียเวลาในการเดินทาง  
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ 

19. แผนที่การเดินทางที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควรปรับปรุงแผนที่การ
เดินทางให้เป็นปัจจุบันเพ่ือจะได้น าไปใช้ในภาคการศึกษาต่อไปอย่างถูกต้อง  
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ โดยเฉพาะการเตรียมแฟ้มควรตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน
และจัดท าฐานข้อมูลแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน 

20. การประสานงานเรื่องการสมัครงานกับสถานประกอบการ มีความล่าช้าท าให้นักศึกษาเสียโอกาสในการ
สมัครงาน ณ สถานประกอบการแห่งใหม่ 
มอบฝ่ายพัฒนางานฯ ด าเนินการ 

21. การใช้ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ส าหรับการประกาศงานให้นักศึกษาทราบบางครั้งไม่สามารถเข้าดู
ประกาศงานได้ จึงท าให้การสมัครงานของนักศึกษาล่าช้า 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ 

22. ต้องการให้ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ก าหนดระยะเวลา ให้สถานประกอบการส าหรับการแจ้งผลการ
สมัครงานสหกิจศึกษาเพ่ือนักศึกษาจะได้ไม่เสียโอกาสในการสมัครงานในรอบต่อไป หากสถาน
ประกอบการแห่งแรกปฏิเสธการรับนักศึกษา 
มอบฝ่ายพัฒนางานฯ ด าเนินการ 

23. รายวิชาเงื่อนไขของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ถูกต้อง สาขาวิชาจะแจ้งรายละเอียดมายัง
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภายหลังการประชุม 
มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด าเนินการประสานงาน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและรับข้อสังเกตไปด าเนินการ 
 
วาระท่ี 4.2  การแต่งตั้งคณะท างานจัดสัมมนาประจ าปี พ.ศ. 2559 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ือให้การด าเนินการจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ฝ่าย
เลขานุการจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะท างานจัดสัมมนาประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยที่ประชุมก าหนดให้ นางกรวรรณ            
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พงษ์อินทร์วงศ์  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา เป็นประธานคณะท างาน  นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ นางสาว
กฤชญา  เชื่อจันทึก  นางสาวพัชรี  ขอหมั่นกลาง เป็นคณะท างาน และนางสาวกัญพัชญ์  ทองค า เป็นคณะท างานและ
เลขานุการ  และผู้อ านวยการเป็นที่ปรึกษา โดยใช้ “การคิดอย่างสร้างสรรค์” เป็นประเด็นการจัดสัมมนา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 

วาระท่ี 4.3  การต้อนรับผู้บริหารจาก Universiti Utara Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 

รองผู้อ านวยการ เสนอที่ประชุมว่าคณะผู้บริหารจาก Universiti Utara Malaysia, ประเทศมาเลเซีย มี
ความประสงค์จะมาเยี่ยมชม มทส. ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งศูนย์กิจการนานาชาติจะเป็นหน่วยงาน
หลักในการต้อนรับการเยี่ยมชมครั้งนี้ โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ  จะเป็นผู้ร่วมให้การต้อนรับและประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพ่ือเยี่ยมชม โดยที่ประชุมมอบฝ่ายบริหารงานประสานงานกับศูนย์กิจการนานาชาติ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

วาระท่ี 4.4  การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร 

 เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมว่าอ้างถึงหนังสือฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี ได้แจ้งงบประมาณด้าน
งานบริหารบุคคลส าหรับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยก าหนดให้หน่วยงานแจ้งชื่อบุคลากรพร้อมหัวข้อ
การอบรมภายใน 31 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
โครงการดังกล่าวในวงเงิน 25,000  บาท โดยผู้อ านวยการได้แจ้งเวียนฝ่ายต่างเสนอชื่อเรียบร้อยแล้วนั้น  

 ด้วยจากการแจ้งเวียนหนังสือดังกล่าว พบว่าฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีความประสงค์จะส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเนื่องจากอาจมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวในปีถัดไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นควรรักษาสิทธิ์ดังกล่าว โดยผู้อ านวยการจะเป็นผู้พิจารณา
จัดหัวข้อและบคุคลเข้ารับการอบรม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ประธาน 


