สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
โครงการการจัดการความรู้ดา้ นสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจําปีการศึกษา 2556
กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 2
วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
เวลา 13.30 น.
สถานที่ ห้องปิน่ วารี ชัน้ 7 อาคารสรรพวิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
หัวข้อกิจกรรมระดมความรู้ : - ประเด็นที่ 3 การจัดสหกิจศึกษาภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ประจําปี 2556
ผู้มาประชุม
1. ผศ.คมเดือน
2. ผศ.วรรณวิมล
3. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์
4. นายบุญญวัฒน์
5. ผศ.ศศิวิมล
6. ดร.บุบผา
7. นายศิริพงษ์
8. ผศ.นิคม
9. ผศ.ดร.บัวทิพย์

โพธิสุวรรณ
นิลเศรษฐ์
จันทร์อุดม
อักษรกิตติ์
มาแสง
พิภพ
เติมประเสริฐสกุล
สาคร
อุบลประเสริฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.สุพัตรา
2. นายจีรศักดิ์
3. นายวิญญู
4. นางสาวละอองศรี
5. นางทองจวน
6. นายกฤตยชล

พูลพืชชนม์
ดีสะเมาะ
ปรอยกระโทก
เหนี่ยงแจ่ม
วิพัฒน์เจริญลาภ
ทองธรรมสถิต

ติดสอน
ลาศึกษาต่อ
ติดสถานการณ์ทางการเมือง
ติดสถานการณ์ทางการเมือง
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นฤมล
2. น.ส.ปิยธิดา

มงคลธนวัฒน์
รัตนคุณ

สาระสําคัญของการประชุมพอสรุปได้ดังนี้
1. ประธานกรรมการ (ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ) กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับกรรมการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมความรู้ด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 2 และ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบที่กรรมการบางท่านจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ เนื่องจากติดสถานการณ์ทางการเมือง

2. ประธานกรรมการ เริ่มกิจกรรมระดมความคิดฯ ประเด็นที่ 3 การจัดสหกิจศึกษาภายใต้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปี 2556 โดยมอบหมายให้เลขานุการ (ผศ.นิคม สาคร)
เป็นผู้กล่าวถึงข้อบังคับฯ
3. เลขานุการ (ผศ.นิคม สาคร) ชี้แจงเรื่องการส่งผลงานด้านสหกิจศึกษาของนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวด โดยให้ทุกคณะร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกผลงานที่เด่นที่สุดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นเลขาฯ
ชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยให้คณะกรรมการฯ ทั้งหมดรับทราบร่วมกัน และได้เรียนถามคณะกรรมการฯ ว่าจาก
ข้อบังคับฯ ดังกล่าวนี้ ทางคณะฯ ได้ดําเนินการจัดการสหกิจศึกษาอย่างไรบ้างในภาพรวม
การดําเนินการภายในคณะ
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1. ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ ตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)
กล่าวถึงการดําเนินการในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรว่า ทางคณะฯ ยังไม่ได้
ดําเนินการอย่างไร เนื่องจากกฎระเบียบของทางคณะฯ ยังไม่ชัดเจน
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2. ดร.บุบผา พิภพ ตัวแทนคณะเทคโนโลยีสังคม)
กล่าวถึงการดําเนินการในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีสังคมว่า ทางคณะฯ ยังไม่ได้ดําเนินการเป็น
รูปธรรม คือยังไม่ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 5 (2) แต่เนื่องจากคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์และ
กรรมการดูแล ทั้งสหกิจศึกษาและฝึกงาน และจัดนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาให้ครบรอบในแต่ละปี โดยเฉพาะ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ซึง่ มีนักศึกษาจํานวนมาก คณะฯ มีความหลากหลายในโครงงาน การนิเทศ โดย
หัวหน้างานสหกิจศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ จะจัดและดําเนินการให้ทุกเรื่อง โดยที่อาจารย์นิเทศ
สามารถทราบกําหนดการในการออกนิเทศและไปนิเทศได้โดยสะดวกเพราะประสานไว้ให้หมดแล้วทุกด้าน
เนื่องจากมีกรรมการทําหน้าทีธ่ ุรการในการจัดการให้ความสะดวกทุกประการ เช่น การติดต่อบริษัท สถาน
ประกอบการ การเบิกจ่าย อาจารย์นิเทศ อาจารย์คุมโครงงานไม่มีปัญหา ซึ่งการดําเนินงานแรก ๆ อาจารย์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์มจี ํานวนน้อย แก้ปัญหาโดยใช้อาจารย์จากสาขาอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องและโครงงานมี
นโยบายทําตามที่บริษัท สถานประกอบการต้องการ เพื่อไม่ให้นักศึกษาประสบปัญหาในเข้าสหกิจศึกษา
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม ตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)
กล่าวถึงการดําเนินการในภาพรวมของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติว่า ทางคณะฯ ได้มี
การดําเนินการแล้วโดย คณบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการสหกิจศึกษา ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม จึงได้ชี้แจงว่าคณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาและ
คณะกรรมการดําเนินงานของสาขา ดังนั้นเมื่อมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
การจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ดังกล่าวแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการตั้ง
คณะกรรมการของคณะเกษตรฯ อยู่บ้าง ซึง่ จะต้องนําไปพิจารณาปรับแก้ไข โดยจะทําการแต่งตั้งอาจารย์
นิเทศโดยคณะฯ ตามข้อ 6 (2) และ อาจารย์ผู้สอนโดยคณะฯ ตามข้อ 6 (1) แต่เลขานุการชี้แจงว่าอาจารย์
นิเทศไม่สามารถแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนได้ทุกคน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนยังไม่ได้รับการอบรมอาจารย์นิเทศ
ด้านสหกิจศึกษาครบทุกคน

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4. นายบุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ ตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีการบิน)
กล่าวถึงการดําเนินการในภาพรวมของสถาบันเทคโนโลยีการบินว่า ขณะนี้สถาบันฯ อยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนผู้อํานวยการ จึงทําให้การดําเนินการด้านการจัดการสหกิจศึกษากําลังดําเนินการอยู่ในระยะเริ่มต้น
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5. น.ส.ปิยธิดา รัตนคุณ ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์)
กล่าวถึงการดําเนินการในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่า การจัดการสหกิจศึกษา
ของคณะฯ มีอาจารย์ดูแลนักศึกษา มีผรู้ ับผิดชอบแต่ละสาขาวิชา ยกเว้นสาขาบริหารธุรกิจเกษตรยังไม่มีการ
ดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเพิ่งได้รับการปรับปรุงเป็นหลักสูตร TQF
สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
ประเด็นที่ 3 การจัดการสหกิจศึกษาภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ประจําปี 2556
1. คณะฯ ยังไม่ได้ดําเนินงานสหกิจศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจําปี 2556 จึงยังไม่มีปญ
ั หาแต่จะเร่งดําเนินการต่อไป โดยขณะนี้แต่ละคณะมีการดําเนินงานสหกิจศึกษา
โดยการดําเนินการของอาจารย์และคณะกรรมการตามภารกิจที่ต้องทํา
2. เลขานุการ เสนอให้คณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ ตามข้อ 5 (2) ซึ่งภาพรวมอาจจะตั้งอาจารย์ท่านหนึ่งเป็น
หัวหน้างานสหกิจศึกษาเพื่อประสานงานกับคณะฯ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงานวิชาชีพประจําคณะประกอบไปด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาและ
หัวหน้างานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจําคณะเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยดําเนินการแต่งตั้ง
ตามข้อบังคับฯ

รวมภาพกิจกรรมระดมความคิด
ประเด็นที่ 3 การจัดการสหกิจศึกษาภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ประจําปี 2556

