สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
โครงการการจัดการความรู้ดา้ นสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจําปีการศึกษา 2556
กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 4
วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557
เวลา 13.30 น.
สถานที่ ห้องปิน่ วารี ชัน้ 7 อาคารสรรพวิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
หัวข้อกิจกรรมระดมความรู้ : ประเด็นที่ 9 การจัดทําคู่มือสหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเด็นที่ 10 การจัดทําคู่มือสหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ต่อ)
ผู้มาประชุม
1. ผศ.คมเดือน
2. นายวิญญู
3. นายบุญญวัฒน์
4. ผศ.นิคม
5. ผศ.ดร.บัวทิพย์

โพธิสุวรรณ
ปรอยกระโทก
อักษรกิตติ์
สาคร
อุบลประเสริฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.วรรณวิมล
2. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์
3. ผศ.สุพัตรา
4. นายศิริพงษ์
5. นายวรายุทธ
6. ผศ.ศศิวิมล
7. นางสาวละอองศรี
8. นายกฤตยชล
9. นางทองจวน
10. ดร.บุบผา

นิลเศรษฐ์
จันทร์อุดม
พูลพืชชนม์
เติมประเสริฐสกุล
สาเพิ่มทรัพย์
มาแสง
เหนี่ยงแจ่ม
ทองธรรมสถิต
คุณพุทธิระพี
พิภพ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศุภชาติ
2. นายพุทธิวัต

เสถียรธนสาร
สิงห์ดง

สาระสําคัญของการประชุมพอสรุปได้ดังนี้
1. ประธาน (ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ) กล่าวเปิดประชุมและมอบให้เลขานุการ (ผศ.นิคม สาคร)
ดําเนินการประชุม
2. เลขานุการ (ผศ.นิคม สาคร) ดําเนินการระดมความรู้ โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคู่มือ
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนําคู่มือสหกิจศึกษาที่ได้จัดทําขึ้นใช้ในสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ
ระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้เป็นต้นแบบสําหรับการวิพากย์
วิจารณ์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการจัดสหกิจศึกษาของทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นเอกภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
3. เลขานุการเริ่มดําเนินการระดมความคิดโดยให้พิจารณาจากหน้าปก สารบัญ และรายละเอียดภายใน
เล่มคู่มือสหกิจศึกษาฯ โดยมีการแก้ไขตั้งแต่หน้าปก บรรทัดที่ 1 ให้ใส่ขอ้ ความชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก” ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยออกแบบให้อักษรอ่านชัดเจนและสวยงาม และใส่คําว่า
“คู่มือสหกิจศึกษา” และมีขอ้ ความภาษาอังกฤษกํากับด้วย โดยใส่คําว่า “Cooperative Education
Handbook” และให้นําข้อความ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาใส่เพิ่มเติม พร้อม
ภาพประกอบที่สื่อถึงการฝึกสหกิจศึกษามาไว้ตอนท้ายของหน้าปก
4. เลขานุการกล่าวในที่ประชุมว่า จากการระดมความคิดครั้งที่ 3 ได้มอบหมายให้นายวิญญู ปรอย
กระโทก แก้ไขข้อมูลในเล่มคูม่ ือสหกิจฯ ของสาขาโลจิสติกส์ฯ จากนั้นจึงสอบถามความคิดเห็นในที่ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเนื้อหาส่วนต่างๆ มีขอ้ เสนอแนะดําเนินการแก้ไขตั้งแต่หน้าปก ส่วนสารบัญ และ
รายละเอียดภายในเล่มคู่มือฯ
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1. นายวิญญู ปรอยกระโทก ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจฯ)
กล่าวถึงหมายเลขนําหน้าหัวข้อเรื่อง ไม่ต้องใส่คําว่า บทที่ เพราะเนื้อหาที่ใส่ในส่วนต่างๆ บางบทนั้นมี
ไม่มากนัก จึงเห็นควรว่าไม่จําเป็นต้องใส่คําว่า “บทที่” ลงไปในส่วนสารบัญ
หน้าที่ 2 หัวข้อ หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แก้ไขเป็น 1.3
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแก้ไขในส่วนรายละเอียดตามเล่ม (ร่าง) คูม่ ือสหกิจศึกษาฯ
แก้ไขหัวข้อ 1.5 ลักษณะงานสหกิจศึกษา เป็นหัวข้อ 1.5 ลักษณะงานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และขอเสนอให้รวมหัวข้อบางหัวข้อที่ซ้ําหรือคล้ายกัน
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2. นายพุทธิวัต สิงห์ดง ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
กล่าวถึงหน้าปกของเล่มคู่มือสหกิจศึกษาฯ ควรใส่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติ” เพื่อ
เป็นการเน้นย้ําถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แต่สําหรับส่วนสารบัญไม่ควรใส่ข้อความ “บทที่” นําหน้าของแต่ละส่วนเนื้อหาเนื่องจากมีเนื้อหาน้อย
เกินไปในแต่ละบทจึงไม่ควรใส่คําว่า บทที่ นําหน้าเนื้อหา
ควรใส่เนื้อหาของการเปรียบเทียบการปฏิบัติสหกิจศึกษากับการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลให้
นักศึกษาและสถานประกอบการได้ทราบถึงการแตกต่างและความคล้ายระหว่างสหกิจศึกษากับการฝึกงานของ
นักศึกษา
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3. นายศุภชาติ เสถียรธนสาร ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ควรนําข้อมูลระหว่างสหกิจศึกษา กับการฝึกงานของนักศึกษานําเสนอในเล่มคู่มือสหกิจศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบให้ผู้ที่ใช้เล่มคู่มอื สหกิจศึกษาได้เข้าใจ และเสนอให้นําประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับใส่ใน
เล่มคู่มือสหกิจศึกษาและนําสิทธิประโยชน์ทางภาษี ใส่ในส่วนเนื้อหานี้ด้วยเพื่อให้สถานประกอบการได้ทราบ

ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมให้นักศึกษาเข้าสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
ต่าง ๆ
5. เลขานุการกล่าวถึงการจัดทําคู่มือสหกิจศึกษาในภาคผนวกเอกสารประกอบการจัดสหกิจศึกษา
และร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภาคผนวกส่วนท้ายเล่มคู่มือสหกิจศึกษา ดังนี้
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1. นายวิญญู ปรอยกระโทก ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจฯ)
สําหรับภาคผนวก ประกอบไปด้วยเอกสารที่ใช้ในการจัดสหกิจศึกษาของนักศึกษา ซึง่ มีการดําเนินการ
ตั้งแต่ส่วนก่อนเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา และการรายงานผลหลังจากปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ดังนั้น ควรจัดเรียงลําดับตามลักษณะการปฏิบัติงาน และเสนอให้นําข้อความ “สก.” และตามด้วย
หมายเลขลําดับของเอกสารที่ใช้ในการดําเนินสหกิจศึกษา
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2. นายพุทธิวัต สิงห์ดง ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ควรจัดเอกสารการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติ
สหกิจศึกษา และมีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกับผู้ระดมความคิดเห็นท่านแรก ที่นําข้อความ สก. ตามด้วย
หมายเลขเอกสาร เพื่อเป็นการสะดวกแก่การนําไปใช้งานของนักศึกษา
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3. นายศุภชาติ เสถียรธนสาร ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
สําหรับเอกสารสหกิจศึกษาในภาคผนวกนั้น แบบรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจําเดือน ควร
รวมเป็นฉบับเดียวกัน แต่สามารถใส่เดือนทั้ง 12 เดือนลงไปในเอกสารและเพิ่มช่องให้เลือกเดือน และเห็นด้วย
กับการนําหมายเลขกํากับหน้าเอกสารเพื่อความชัดเจนในการสื่อสารเกี่ยวกับเอกสารสหกิจศึกษา
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4. นายบุญญวัฒน์ อักษรกิตต์ ตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีการบิน)
เห็นด้วยกับการนําหมายเลขกํากับหน้าเอกสารเพื่อความชัดเจนในการสื่อสารเกี่ยวกับเอกสารสหกิจ
ศึกษา และควรจัดลําดับการใช้เอกสารสหกิจศึกษา
6. ประธาน ผศ.คมเดือน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการการจัดการความรู้ ที่ให้ความร่วมมือในการเข้า
ประชุมระดมความคิด เพื่อพิจารณาคู่มือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า จะมีการประชุมระดมความรู้ของคณะกรรมการฯ ร่วมกันอีกครั้งในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557
ในการร่วมกันพิจารณาคู่มือที่ทางคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนโครงการฯ ได้แก้ไขจากการแนะนําในการระดม
ความคิดครั้งที่ 4 นี้ พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมการฯ เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนการเตรียมตัวของนักศึกษาใน
การออกสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ การเตรียมนิเทศ วิธีปฏิบัติที่ดีในรายวิชาสหกิจศึกษา
และการทํารายงานสหกิจศึกษา สําหรับหัวข้ออื่น ๆ หากคณะกรรมการท่านใดสนใจจะร่วมระดมความคิดเห็น
สามารถเพิ่มเติมได้ เพื่อจะนํามาร่วมกันพิจารณาอีกครั้งและจะบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา เพื่อความสมบูรณ์ของคู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก และจะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกในโอกาสต่อไป
ปิดประชุม

17.20 น.

สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
ประเด็นที่ 9 การจัดทําคู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเด็นที่ 10 การจัดทําคู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ต่อ)
การจัดทําคู่มือสหกิจศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิญญู ปรอยกระโทก หัวหน้าสาขา
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์มอบคู่มือ
สหกิจศึกษาที่ได้จดั ทําขึ้นใช้ในสาขา นํามาปรับปรุงให้เป็นต้นแบบสําหรับระดมความคิดและปรับปรุงข้อมูล โดย
แก้ไขปรับปรุงทั้งเล่มตั้งแต่ส่วนปกหน้า สารบัญ เนื้อหา ตลอดจนภาคผนวกของคู่มือสหกิจศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ได้ร่วมกันพิจารณาให้มีประโยชน์สูงสูดและตรงกับความต้องการมากที่สุดในการจัดสหกิจศึกษา
ของทั้งมหาวิทยาลัย
************************

รวมภาพกิจกรรมระดมความคิดครั้งที่ 4
ประเด็นที่ 9 การจัดทําคู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเด็นที่ 10 การจัดทําคู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ต่อ)

