สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ เรือ่ ง การจัดระบบสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจําปีการศึกษา 2556
กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น.
สถานที่ ห้องปิน่ วารี ชัน้ 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หัวข้อกิจกรรมระดมความรู้ : - ประเด็นที่ 1 การดําเนินงานสหกิจศึกษาที่ผา่ นมาของแต่ละคณะ
สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
หัวข้อที่ 1 การดําเนินงานสหกิจศึกษาที่ผา่ นมาแต่ละคณะ
- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ยังดําเนินงานสหกิจศึกษาไม่สมบูรณ์แบบครบทุกสาขาวิชา
เพราะมีเพียงสาขาสัตวศาสตร์ และสาขาประมงที่ดําเนินการงานสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่งเริ่มดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยมีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเพียงสาขา
เดียว และได้ดําเนินการเต็มรูปแบบ
- คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะทีส่ ามารถดําเนินงานสหกิจศึกษาได้เต็มรูปแบบ โดยได้ดําเนินงานถึงปัจจุบัน ร่วม
6 รุ่น และมีการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการต่างประเทศ คือ มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม
หัวข้อกิจกรรมระดมความรู้ : - 2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
หัวข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- สถานประกอบการที่รับนักศึกษาในสถาบันฯ มีจํานวนน้อยที่สามารถรับนักศึกษาเข้าไปดําเนินการ สห
กิจศึกษาได้ เพราะนักศึกษามีปริมาณมากเกินไป
- งบประมาณการดําเนินงาน โดยแยกออกเป็นในแง่ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสหกิจศึกษา เช่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปนิเทศ อีกด้านคือในแง่ของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์นิเทศและบุคลากรที่
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย การให้ระดับคะแนนในรายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น.
สถานที่ ห้องปิน่ วารี ชัน้ 7 อาคารสรรพวิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
หัวข้อกิจกรรมระดมความรู้ : - ประเด็นที่ 3 การจัดสหกิจศึกษาภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยประจําปี 2556
1. คณะฯ ยังไม่ได้ดําเนินงานสหกิจศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจําปี 2556 จึงยังไม่มีปญ
ั หาแต่จะเร่งดําเนินการต่อไป โดยขณะนี้แต่ละคณะมีการดําเนินงานสหกิจศึกษา
โดยการดําเนินการของอาจารย์และคณะกรรมการตามภารกิจที่ต้องทํา
2. เลขานุการ เสนอให้คณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ ตามข้อ 5 (2) ซึ่งภาพรวมอาจจะตั้งอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นหัวหน้างานสหกิจศึกษา
เพื่อประสานงานกับคณะฯ โดยคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจําคณะ
ประกอบไปด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงานวิชาชีพประจําคณะเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยดําเนินการแต่งตั้งตามข้อบังคับฯ

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น.
สถานที่ ห้องปิน่ วารี ชัน้ 7 อาคารสรรพวิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
ประเด็นที่ 4 การจัดทําคู่มือสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 5 การจัดทําคู่มือสหกิจศึกษาระดับคณะ
คณะกรรมการในที่ประชุมการระดมความรู้ครั้งที่ 2 นี้ เสนอให้การจัดทําคู่มือสหกิจศึกษา จัดทําใน
ระดับของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) นักศึกษา (2) อาจารย์ที่ปรึกษา และ (3) สถาน
ประกอบการ และให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษา
และการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มาใส่ไว้ในภาคผนวกทายเล่มคู่มือด้วย
กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
เวลา 13.45 น.
สถานที่ ห้องปิน่ วารี ชัน้ 7 อาคารสรรพวิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
ประเด็นที่ 6 การจัดทําคู่มือสหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเด็นที่ 7 การจัดทําคู่มือสหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ต่อ)
ประเด็นที่ 8 การจัดทําคู่มือสหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ต่อ)
คณะกรรมการในที่ประชุมกิจกรรมการระดมความคิด ครัง้ ที่ 3 นี้ เป็นผูจ้ ัดทําคู่มือสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบให้ นายวิญญู ปรอยกระโทก และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการดําเนินการฯ โดยใช้ต้นแบบการจัดทําคู่มือโครงการสหกิจศึกษา เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการ
จัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดทําในระดับของมหาวิทยาลัย โดย
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) นักศึกษา (2) อาจารย์ที่ปรึกษา และ (3) สถานประกอบการ และให้นําข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
มาใส่ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่มคู่มือ และนํานโยบาย แผนกลยุทธ์ บรรจุลงในส่วนปกหน้า
กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 4
วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557
เวลา 13.30 น.
สถานที่ ห้องปิน่ วารี ชัน้ 7 อาคารสรรพวิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
ประเด็นที่ 9 การจัดทําคู่มือสหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเด็นที่ 10 การจัดทําคู่มือสหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ต่อ)
การจัดทําคู่มือสหกิจศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิญญู ปรอยกระโทก หัวหน้าสาขา
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์มอบคู่มือ
สหกิจศึกษาที่ได้จัดทําขึ้นใช้ในสาขา นํามาปรับปรุงให้เป็นต้นแบบสําหรับระดมความคิดและปรับปรุงข้อมูล โดย
แก้ไขปรับปรุงทั้งเล่มตั้งแต่ส่วนปกหน้า สารบัญ เนื้อหา ตลอดจนภาคผนวกของคู่มือสหกิจศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ได้ร่วมกันพิจารณาให้มีประโยชน์สูงสูดและตรงกับความต้องการมากที่สุดในการจัดสหกิจศึกษาของ
ทั้งมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 5
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.40 น.
สถานที่ ห้องปิน่ วารี ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
สรุปสาระสําคัญจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
ประเด็นที่ 11 การจัดทําเล่มคู่มือสหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเด็นที่ 12 การจัดทําเล่มคู่มือสหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ต่อ)
1. การจัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ให้จัดทํารายงานวิจัย 5 บท ทุกคณะ และรายงานประจําวันสหกิจศึกษา คณะใดจะให้นักศึกษาจัดทํา
เพิ่มอีก 1 เล่มต่างหากด้วยก็ได้ ยกเว้นคณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอนําเรื่องนี้กลับไปหารือกับทางคณะเกษตรศาสตร์
ฯ เพื่อดูแนวทางที่เหมาะสมหากสามารถปฏิบัติได้ โดยจะพยายามทําเป็นรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 5
บทเหมือนกันกับคณะอื่น ๆ
2. การระดมความคิดเห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติสหกิจศึกษา เกี่ยวกับการเตรียมตัวของ
นักศึกษาในการออกสหกิจศึกษา สรุปแล้วแนวปฏิบัติที่ดีนักศึกษาต้องมีลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ และรู้จักสถานประกอบการ
2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับสถานประกอบการ
4. มีความสามารถทางการสื่อสาร
5. มีทักษะในการทํางานเป็นทีม
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
3. ประเด็นการระดมความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเลือกสถานประกอบการ คือ
1. ต้องเลือกสถานประกอบการให้ตรงกับงานที่นักศึกษาต้องการฝึกสหกิจศึกษา
2. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีโอกาสเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อความมีสิทธิในการตัดสินใจรับ
ฝึกสหกิจศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสถานประกอบการไม่ต้องการหรือนักศึกษาอาจไม่ต้องการ
3. มหาวิทยาลัยหรือคณะต้องมีการประสานกับสถานประกอบการตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้นักศึกษา
ได้เตรียมพร้อมและสถานประกอบการจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นด้วย
4. มหาวิทยาลัยควรมีการทํา MOU กับสถานประกอบการให้มากที่สุด
5. Matching Online โดย สกอ. จัดทําเพื่อให้นักศึกษาหาสถานประกอบการด้วยตนเองให้ตรงกับ
ความต้องการทั้งของสถานประกอบการกับนักศึกษา
6. ให้นักศึกษาสามารถไปสหกิจศึกษาตามภูมิลําเนาได้ โดยอนุญาตเป็นราย ๆ เนื่องจากนักศึกษา อาจ
ได้งานทํา แต่ต้องกํากับดูแลให้ดี เนื่องจากไปไกลอาจจะนิเทศไม่ทั่วถึง และนักศึกษาไม่ได้ฝึกงานจริง
4. ประเด็นการระดมความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการฝึกสหกิจศึกษาหัวข้อการเตรียมนิเทศคือ
1. อาจารย์นิเทศต้องผ่านการอบรมตามมาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทยก่อน
2. ควรมีกําหนดการออกนิเทศอย่างน้อย 2 ครั้ง และหากมีสัญญาณเตือนในสิ่งไม่ดีมาก่อนควร
ออกนิเทศมากกว่า 2 ครั้งและออกนิเทศทันทีเมื่อรับทราบสัญญาณนั้นๆ
3. ควรประสานงานกับสถานประกอบการ พี่เลี้ยง และนักศึกษาก่อน
4. ควรนําเอกสารหรือส่งเอกสารก่อนเข้านิเทศ เพื่อประสานกับสถานประกอบการทุกครั้ง

5. ประเด็นการระดมความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการฝึกสหกิจศึกษา หัวข้อ การจัดทํารายงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษา
1. รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้ทําลักษณะงานวิจัย 5 บท
2. การจัดทํารายงานประจําวันให้พิจารณาตามลักษณะของงานที่ฝึกสหกิจศึกษา
3. การประเมินรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ผู้ควบคุมสหกิจศึกษา และพี่เลี้ยง
ประจําสถานประกอบการ
**************************************

