สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
โครงการการจัดการความรู้ดา้ นสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจําปีการศึกษา 2556
กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 เป็นต้นไป
สถานที่ ห้องปิน่ วารี ชัน้ 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวข้อกิจกรรมระดมความรู้ : - ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์
จันทร์อุดม
2. ผศ.สุพัตรา
พูลพืชชนม์
3. นายบุญญวัฒน์
อักษรกิตติ์
4. นายวิญญู
ปรอยกระโทก
5. นายศิริพงษ์
เติมประเสริฐสกุล
6. ผศ.นิคม
สาคร
7. ผศ.ดร.บัวทิพย์
อุบลประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาร่วมกิจกรรม
1. ผศ.คมเดือน
โพธิสุวรรณ
2. ผศ.วรรณวิมล
นิลเศรษฐ์
3. นายกฤตยชล
ทองธรรมสถิต
4. ผศ.ศศิวิมล
มาแสง
5. นายจีรศักดิ์
ดีสะเมาะ
6. ดร.บุบผา
พิภพ
7. นางทองจวน
วิพัฒน์เจริญลาภ
8. นางสาวละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

ติดราชการ
ติดสอน
ติดราชการ
ติดสถานการณ์ทางการเมือง
ติดสถานการณ์ทางการเมือง
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1. ผศ. สุพัตรา พูลพืชชนม์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ดังนี้
1. การติดต่อประสานงานและการประชุมร่วมกับสถานประกอบการยุ่งยาก โดยส่วนใหญ่สถาน
ประกอบการมั กจะไม่ สะดวกที่จะเดิ นทางมาเข้าร่วมกิจ กรรมสหกิจศึกษาที่กําหนดให้ดําเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยถ้าคณะฯเดินทางไปหาสถานประกอบการนั้นๆ เองจะสะดวกกว่า แต่เนื่องจากทางคณะฯ
ไม่ได้จัดโครงการฯ ไว้รองรับ และด้วยงบประมาณที่มีจํากัด คณะฯ จึงต้องพยายามเชิญสถานประกอบการ
ต่างๆ มาประชุมร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย โดยจากการประสานงานและการประชุ ม ร่ ว มกั น กั บ สถาน
ประกอบการ พบว่า บางสถานประกอบการมีความประสงค์ที่จะทํา MOU ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย เพื่อ

ประโยชน์ในการทําสหกิจศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สถานประกอบการ
นั้น ๆ โดยเฉพาะ เช่น ฉวีวรรณฟาร์ม ซึ่งพบว่าได้จัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แต่กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ยังไม่มีการดําเนินการ
2. ยังไม่มีกรอบที่ชัดเจนในการดําเนินงานสหกิจศึกษาว่า ขั้นตอนที่ทางคณะฯ ดําเนินการอยู่
ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและถูกต้องตามมาตรฐานสหกิจศึกษาแล้วหรือไม่
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2. นายวิญญู ปรอยกระโทก - คณะบริหารธุรกิจฯ)
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มีดังนี้
1. จํานวนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ เพิ่มขึ้น ทําให้นักศึกษาหาสถานประกอบการเพื่อ
ออกสหกิจศึกษาไม่ได้หรือไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น อาจารย์จึงดําเนินการช่วยเหลือในการหา
สถานประกอบการให้นักศึกษา จึงมีคําถามว่า เมื่อไรมหาวิทยาลัยจะมีเครือข่ายสหกิจศึกษา เพื่อจะทราบ
ความต้องการตําแหน่งงานของบริษัทที่ต้องการจํานวนเท่าไรและตําแหน่งอะไรบ้าง ให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น
2. ปัญหาด้านงบประมาณเบิก-จ่าย หลายปีที่ผ่านมา มีปัญหาพบว่านักศึกษาไปสหกิจศึกษาที่
ภูมิลําเนาเดิมของตนเอง เช่น จังหวัดชุมพร ภูเก็ต ขอนแก่น สุรินทร์ เป็นต้น จึงเกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของ
อาจารย์นิเทศ ซึ่งมีงบประมาณที่สามารถเบิกได้ประมาณ 1,000 บาท ต่อครั้งที่ออกนิเทศ ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การไปนิเทศนักศึกษายังต่างจังหวัด วิธีแก้ไขเบื้องต้นของสาขาคือ ขอให้นักศึกษาออกสหกิจศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล เท่านั้น แต่ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็จะอนุโลมเป็นกรณีไป
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ดังนี้
1. จํานวนสถานประกอบการยังมีน้อย
2. ขาดบุคลากรสายสนับสนุนในการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ
3. การฝึกงานไม่ได้จัดจริงตามเวลา พยายามจะจัดให้เข้าสู่ระบบที่ได้ฝึกงานจริง ตามเวลาจริง
4. อาจารย์ นิ เ ทศ เช่ น อาจารย์ นิ เ ทศในสั งกั ด สาขาพื ช ศาสตร์ การจั ด การสหกิ จ ศึ ก ษาต้ อ งมี
โครงงาน การทําโครงงานเป็นเรื่องเฉพาะด้าน ดังนั้น อาจารย์นิเทศต้องผ่านการอบรมก่อน คณะฯ จึงต้องรีบ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารย์นิเทศ
5. หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง มีปัญหาในเรื่องรายวิชาที่ต้องเรียนมีจํานวนมาก ไม่สามารถเลือกไป
สหกิจศึกษาได้ จึงต้องมีแผนการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน
6. การให้คะแนน เป็นเกรด หรือ ใช้เป็น S หรือ U โดยเฉพาะการฝึกงานยังให้เป็นเกรด
7. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา บางครั้งคณะฯ
ต้องการเรียนเชิญบุคคลภายนอกผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้ แต่อยู่ไกลจึงไม่ได้รับการตอบรับ จึงต้องแก้ไข
ปัญหาโดยเชิญอาจารย์ที่มีอยู่ในสังกัดของคณะฯ ให้ความรู้กับนักศึกษาแทน
8. การเบิกจ่าย งบประมาณ
9. การลงทะเบียนเรียน เพื่อให้ออกเกรดได้ในเทอมนั้น ๆ

สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- สถานประกอบการที่รับนักศึกษาในสถาบันฯ มีจํานวนน้อยที่สามารถรับนักศึกษาเข้าไปดําเนินการ
สหกิจศึกษาได้
- งบประมาณการดําเนินงาน โดยแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสหกิจศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเดิ น ทางเพื่ อ ไปนิ เ ทศ อี ก ด้ า นคื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาอาจารย์ นิ เ ทศและบุ ค ลากรที่
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
- การให้ระดับคะแนนในรายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวมภาพกิจกรรมระดมความคิดครั้งที่ 1
ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา

*************************************

