
ฉบับรับรองแล้ว 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งท่ี 1/2558 

เม่ือวันศุกร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 
 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์  ฤทธิ์ทอง  ประธานกรรมการ 
2. นายอนันต์     เต็มเป่ียม  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรพล     จักรชัยกุล  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย ์  วรนาวิน   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์   วงษ์ศรีษะ  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําเริง  รักซ้อน   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจา   ลักษณ์อํานวยพร  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  วิโรจน์ชวีัน  กรรมการ 
9. นางกมลพรรณ    จารุวาระกูล  กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญญา    เชิดชูงาม  กรรมการ 
11. นายวิเชียร     มหาวัน   กรรมการ 
12. นายประสิทธิ์    แพงเพชร  กรรมการ 
13. นายสถาพร    สุริยันต์   กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ  ดาราพงษ์  เลขานุการและกรรมการ 
 
ผู้ไม่สามารถมาประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส    บุญเทียรทอง  ติดราชการ   
นายศิริพล     ทองอ่อน  ติดราชการ   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําเริง   รักซ้อน   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์   พันธุนะ   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ดร.คมพันธ์     ชมสมุทร  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
นายสุทธิพงษ์    จํารูญรัตน์  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
นายเลอพงษ์    พิศนุย   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
นายกร      พวงนาค   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
นายอัครเวช     สุภาคม   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตฯ 
 

/นายจักรกฤษณ์ 
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นายจักรกฤษณ์     ยิ้มแฉ่ง   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ฯ 
นางอัจฉรา     เหลือพงษ์  งานบริการวิชาการและวิจัย 
นางสาวอารีรัตน์     จันทโชติ   งานทะเบียนและประมวลผล 
นางนวพร     พานอุป   งานการเงิน 
นางรัตนา    เหล่าสินชัย  งานบุคลากร 
นายโกวิท     พลีบูรณ์   งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาววรรณรัฐ     ประจิมนอก  ผู้ช่วยเลขานุการฯ งานสหกิจศึกษา 
นางธัชมนตร์    กรวิจิตรสิงห์  ผู้ช่วยเลขานุการฯ งานสหกิจศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  เม่ือผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  ประธานฯ ชี้แจงว่า ท่ีจัดประชุมในวันนี้เพ่ือทบทวนการดําเนินงานสหกิจศึกษา รวมท้ังการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานท่ีผ่านมา หรือมีข้อแนะนํา เพ่ือท่ีประชุมจะได้มีมติพิจารณา
แก้ไขต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการดําเนินสหกิจศึกษาเพ่ือพิจารณาและเพ่ือทราบ 

ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ชี้แจงว่า นักศึกษาสหกิจศึกษา ควรมีอัตลักษณ์ คือ เรียนรู้ รวดเร็ว 
คิดเป็น ทําเป็นและแจ้งคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ท่ีเก่ียวข้องกับงานสหกิจศึกษา เพ่ือทราบมีดังนี้ 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 93/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยข้อ 4 แต่งต้ังหัวหน้าสาขาวิชาทุกคณะ เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา
ดังกล่าว  

- คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ี 023/2553 เรื่องแต่งต้ังอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

มติรับทราบ 
 
2.1 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษาชี้แจงว่าเนื้อหาสําคัญในรายละเอียดวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจ

ศึกษา ผู้สอนควรเน้นในด้านความปลอดภัยในการทํางาน การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน
งาน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ซ่ึงจะมีประโยชน์กับการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา  

 
/ท่ีประชุมฯ 
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ท่ีประชุมฯ ชี้แจงว่า รายละเอียดวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษามีเนื้อหามากเกินไป 
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา เสนอให้มีวาระการประชุมเฉพาะเรื่องนี้ โดยจะขอเรียนเชิญผู้สอน

ในวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ทุกสาขามาร่วมเสนอปัญหาและการแก้ไข  
 
มติเห็นชอบให้เรียนเชิญผู้สอน เสนอปัญหาและการแก้ไข 

 
2.2 การนิเทศสหกิจศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ชี้แจงว่า เป้าหมายการดําเนินงานสหกิจศึกษาต้องการให้นักศึกษา

สหกิจศึกษามีโครงงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ของทุกภาคการศึกษา และขอให้อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจํา
สาขาวิชาร่วมกับสาขาวิชา พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์นิเทศ และนักศึกษา
สหกิจศึกษาทราบข้ันตอนกระบวนการสหกิจศึกษา ตามผังในภาคการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและภาคปฏิบัติ
สหกิจศึกษา ข้างล่างนี้  
 
 

 
 
 
 
 
 

/มอบอาจารย์ 
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มอบอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําวิชา แนะนําสถานประกอบการแก่นักศึกษา แนะนํา
แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึกษา (FM 09-01) และแบบสมัครสหกิจศึกษา (FM 09-02) พร้อมกับแนบใบ
ระเบียนการศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป ส่งงานสหกิจศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกินสัปดาห์ท่ี 8 
ของภาคการศึกษาหากนักศึกษาไม่สามารถหาสถานประกอบการได้ทัน ขอให้อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ประจําสาขาวิชา ช่วยเหลือดําเนินการจัดหาให้หรือคัดเลือกให้จากฐานข้อมูลสถานประกอบการเดิม 

และในกรณีท่ีนักศึกษาหาสถานประกอบการเอง จะต้องผ่านการรับรองจากคณาจารย์ในสาขาวิชา 
ก่อนให้นักศึกษาไปสมัคร ณ สถานประกอบการ 
 
 

นักศกึษาเขา้พบอาจารยน์เิทศประจําสาขาวชิา
เพื�อขอคําปรกึษาโครงงานในสถานประกอบการ

งานสหกจิศกึษา
1 นักศกึษารับหนังสอืสง่ตัวที�สาขาวชิา

แลว้ยื�นใหส้ถานประกอบการดว้ยตนเอง 
(ปฏบัิตสิหกจิศกึษา 16 สปัดาห)์

วชิาสหกจิศกึษา

เลอืก 1 กรณี
กรณีทํารายงานบนัทกึ

งานประจําวันและงานที�มอบหมาย
ใหแ้กปั้ญหาพเิศษเฉพาะ

กรณีทํารายงานบนัทกึ
งานประจําวนัและโครงงาน

นักศกึษาควรขอหมายเลขโทรศพัท-์โทรสาร
ตดิตอ่และแอดเดรสอ-ีเมล ์ของอาจารยน์เิทศ

นักศกึษา
ลงทะเบยีน

วชิาสหกจิศกึษา

แจง้สาขาวชิา

ภาคเรยีนที� 2
ปฏบิัตสิหกจิศกึษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผังปฏิบัติสหกิจศึกษา 
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ผังปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 

แก้ไขเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 
ปฏบิัตสิหกจิศกึษา

สัปดาหท์ี� 1

นักศกึษา      - ยื�นเอกสารจดหมายสง่ตวันักศกึษาดว้ยตนเอง ณ สถานประกอบการ
ตามวันเวลานัดหมาย ฟังรายละเอยีดงาน กฎระเบยีบตา่งๆ ของสถานประกอบการ                  

- สง่แบบ FM 09-13 แจง้รายละเอยีดงาน ตําแหน่ง พนักงานที�ปรกึษา
- ปฏบิตังิานสหกจิศกึษา สปัดาหท์ี� 1-16
- จดบนัทกึการปฏบิตังิานประจําวัน 
- เรยีนรูแ้ละปรกึษางานที�มอบหมายใหแ้กปั้ญหาพเิศษเฉพาะหรอืโครงงาน

สปัดาหท์ี� 16

สปัดาหท์ี� 17

สปัดาหท์ี� 3

นักศกึษาสง่แบบเอกสารมายังสาขาวชิาถงึอาจารยน์เิทศ
- FM 09-03 แจง้รายละเอยีดที�พักระหวา่งการปฏบิัตงิานสหกจิศกึษา
- FM 09-04 แจง้แผนปฏบิัตงิานสหกจิศกึษา

สปัดาหท์ี� 3-4

สปัดาหท์ี� 2

อาจารยน์เิทศ - แจง้การออกนเิทศครั Aงที� 1 ไปยังสถานประกอบการโดยใชแ้บบ FM 09-09 ยนืยัน 
การนเิทศนักศกึษาสหกจิศกึษา สถานประกอบการตอบกลับทางโทรสาร/อ-ีเมล์

- สง่แบบ FM 09-10 หนา้ 5 แจง้การออกนเิทศนักศกึษา ผา่นหัวหนา้สาขาวชิา
- พบนักศกึษาใหคํ้าปรกึษารายงาน FM 09-05 โครงรา่งการปฏบัิตงิานสหกจิศกึษา
เพื�อใหคํ้าปรกึษาในหัวขอ้รายงานเกี�ยวกับงานที�มอบหมายใหแ้กปั้ญหาพเิศษเฉพาะ 
หรอืโครงงานรว่มกบัพนักงานที�ปรกึษาในสถานประกอบการ

- บันทกึและลงนามในแบบ FM 09-10 การนเิทศสหกจิศกึษา

นักศกึษาสง่แบบเอกสารมายังสาขาวชิาถงึอาจารยน์เิทศ
- FM 09-05 แจง้โครงรา่งการปฏบัิตงิานสหกจิศกึษา เสนอหัวขอ้และรายละเอยีด
เนืAอหารายงานของงานที�มอบหมายใหแ้กปั้ญหาพเิศษเฉพาะหรอืโครงงาน

สัปดาหท์ี� 13-15

อาจารยน์เิทศ - แจง้การออกนเิทศครัAงที� 2 ไปยังสถานประกอบการโดยใชแ้บบ FM 09-09 ยนืยัน 
การนเิทศนักศกึษาสหกจิศกึษา สถานประกอบการตอบกลบัทางโทรสาร/อ-ีเมล์

- สง่แบบ FM 09-10 หนา้ 5 แจง้การออกนเิทศนักศกึษา ผา่นหัวหนา้สาขาวชิา
- พบนักศกึษาใหคํ้าปรกึษา ตรวจสอบ/แกไ้ขและใหคํ้าแนะนํารายงาน FM 09-05
ร่วมกับพนักงานที�ปรกึษาเพื�อใหเ้ป็นฉบบัสมบรูณ์                 

- บันทกึและลงนามในแบบ FM 09-10 การนเิทศสหกจิศกึษา
แลว้สง่มายังสาขาวชิาเพื�อเก็บเป็นขอ้มลู

- มอบแบบ FM 09-14 ประเมนิผลนักศกึษาสหกจิศกึษาใหพ้นักงานที�ปรกึษา
(พนักงานที�ปรกึษาจะสง่แบบประเมนินีAกลับมาใหส้าขาวชิาทางจดหมาย)

นักศกึษา      - สง่รายงาน FM 09-05 ฉบับสมบรูณ์ใหอ้าจารยน์เิทศเพื�อประเมนิผลใหค้ะแนน
(อาจารยน์เิทศสมัภาษณ์นักศกึษาและใชแ้บบ FM 09-11 ประเมนิผลรายงาน
สง่ผลคะแนนใหง้านทะเบยีน)

- สง่แบบ FM 09-06 แจง้ยนืยนัสง่รายงานการปฏบิตังิานใหอ้าจารยน์เิทศ
- ขอเอกสารจดหมายสง่ตวันักศกึษาสหกจิศกึษากลับเขา้มหาวทิยาลัย

นักศกึษา     - สง่แบบ FM 09-07 แจง้รายละเอยีดเกี�ยวกบัการปฏบิตังิานใหห้น่วยงานสหกจิศกึษา
- รวบรวมแฟ้มรายงานในรูปแบบสําเนาอเิล็กทรอนกิส ์(Softcopy) สง่มายังสาขาวชิา
- เตรยีมนําเสนอรายงาน (ใช ้Power Point) ในวันเขา้ปัจฉมินเิทศสหกจิศกึษา

หมายเหต ุ   - หากนักศกึษาสหกจิศกึษามปัีญหาในการปฏบิัตสิหกจิศกึษา ทั Aงดา้นความเป็นอยู่
รวมถงึปัญหาสว่นตวัที�ตอ้งการคําแนะนํา จะตอ้งแจง้อาจารยน์เิทศ หรอื หัวหนา้งาน 
สหกจิศกึษาประจําคณะวศิวกรรมศาสตรท์ราบโดยเร็วที�สดุ

เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง

นักศกึษา            - FM 09-01, FM 09-02, FM 09-03, FM 09-04, FM 09-05, FM 09-06,
FM 09-07 และ FM 09-08

สถานประกอบการ - FM 09-09 (ตอบรับ), FM 09-12, FM 09-13, FM 09-14 และ FM 09-15
อาจารยน์เิทศ       - FM 09-09 (สง่ถงึสถานประกอบการ), FM 09-10 และ FM 09-11

เสร็จสิAนการปฏบิัตงิานสหกจิศกึษาในสถานประกอบการ นักศกึษากลับเขา้มหาวทิยาลัยเพื�อศกึษาตอ่

สปัดาหท์ี� 5-12
อาจารยน์เิทศ รับฟังปัญหาตา่งๆ ที�เกดิข ึAนในชว่งเวลาปฏบิัตงิานที�ผา่นมา

- ใหคํ้าปรกึษาทางโทรศัพท/์อ-ีเมล/์เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
- อาจจําเป็นตอ้งออกนเิทศรวมถงึ 4 ครั Aง (โดยเฉลี�ยเวลาออกนเิทศเดอืนละครัAง)

 
 

/สรุปภาพรวม 
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สรุปภาพรวมกระบวนการสหกิจศึกษา 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาและข้ันตอนกระบวนการสหกิจศึกษา 
เพ่ือมอบอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา ประสานงานและดําเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบข้ันตอนกระบวนการสหกิจศึกษา 
2. ดําเนินการร่วมกับสาขาวิชา พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา โดยจัดสอบสัมภาษณ์ความรู้เบ้ืองต้น

ในวิชาหลักของแต่ละสาขาท่ีเรียนมา ดูไหวพริบเชิงวิศวกรรม (Sense Engineering) ในการตอบคําถาม ส่วน
นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์อาจเจาะในงานท่ีทําจริงว่าทําได้จริงเพียงใดหรือจะพัฒนาได้อย่างไร และอาจมีการ
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษประกอบบางส่วน ดูการโต้ตอบ หากตอบไม่ได้เลยไม่ควรให้สอบผ่านจะต้องนัดสอบซ่อม 
เป็นต้น 

/3. จัดทําแผน 

กิจกรรมก่อนการปฏิบัติงาน 

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 

     - ด้านวิชาการ 

     - ด้านทักษะต่างๆ 
 

การประชาสัมพันธ์ การสมัครงาน 

และรับรองคุณภาพงาน 

นักศึกษาส่งใบสมัคร/ 
พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา 

ประกาศผลการคัดเลือกและนักศึกษา
ลงทะเบียน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 

กิจกรรมหลังการปฏิบัติงาน 

นักศึกษากลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและพบ
อาจารย์นิเทศ 

อาจารย์นิเทศสัมภาษณ์และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

ส่งรายงานวิชาการสหกิจศึกษา 

จัดกิจกรรมเพ่ือนําเสนอผลการปฏบัิติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้สถานประกอบการ 

เก็บข้อมูลผลสัมฤทธ์ิการดาํเนินงานสหกิจศึกษา 

อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาอาจารย์
นิเทศ/รายงานผลการดาํเนินงาน 

สหกิจศึกษาให้คณะ 
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3. จัดทําแผนนิเทศสหกิจศึกษา กําหนดรายชื่ออาจารย์นิเทศเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานก่อนท่ี
นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและให้คําปรึกษาโครงงานร่วมกับนักศึกษาสหกิจศึกษาและพนักงานท่ีปรึกษา 
  4. แจ้งให้อาจารย์นิเทศทราบเรื่องวันนิเทศสหกิจศึกษาไม่ต้องมาเซ็นชื่อท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เม่ือใช้แบบแจ้งการนิเทศ FM 09-10 หน้าท่ี 5  
 

มติ มอบอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา ตามท่ีเสนอข้อ 1-4 
 

2.3 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการไปนิเทศสหกิจศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษาชี้แจงว่าระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือการจัดสหกิจ

ศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยนายกสภามหาวิทยาลัย 
ข้อ (3) อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาละ 1 คน ให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะภาคการศึกษาท่ีมีการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่เกินคนละ 4,000 บาทต่อภาคการศึกษาปกติ ข้อ (4) เจ้าหน้าท่ีท่ีคณะแต่งต้ังให้
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่เกินคนละ 3,000 บาทต่อภาคการศึกษาปกติ(ไม่เกิน 3 คน) และข้อ (5) อาจารย์นิเทศครั้ง
ละไม่เกิน 500 บาทต่อนักศึกษาหนึ่งคน ไม่เกิน 4 ครั้งต่อภาคการศึกษาปกติ บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามข้อ (3) หรือ (4) เกิน 1 ตําแหน่งในขณะเดียวกัน ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียว 

 
มติรับทราบ 

 
2.4 การดําเนินงานจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 
มอบอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา แจ้งอาจารย์นิเทศสรุปปัญหาและอุปสรรค 

พร้อมรูปภาพการออกนิเทศ ส่งให้งานสหกิจศึกษา ซ่ึงงานสหกิจศึกษาจะต้องดําเนินการจัดทํารายงานเสนอ สสท. 
เพ่ือนําปัญหาและอุปสรรคไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาได้ต่อไปและ 

มอบอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา พิจารณาคัดเลือก
โครงงานดีเด่นของนักศึกษาสหกิจศึกษามานําเสนอผลงานและส่งประกวดโครงงานในวันปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 

 
มติมอบอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา  
1. แจ้งอาจารย์นิเทศสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมรูปภาพการออกนิเทศ ส่งให้งานสหกิจศึกษา 

  2. พิจารณาคัดเลือกโครงงานดีเด่นและส่งเข้าประกวด 
 

2.5 การดําเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
มอบอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา ควบคุมกํากับดูแลนักศึกษาให้เข้าร่วม

ตลอดเวลาการดําเนินงานท้ัง 4 วันเต็มเวลา และตัดสิทธิผู้ไม่มาเข้าร่วมโดยให้ยกเลิกการส่งตัวไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  
 
มติรับทราบ 

 
/2.6 การดําเนิน 
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2.6 การดําเนินงานจัดโครงการ 
แจ้งเรื่องโครงการ การเตรียมบุคลากรในการจัดการสอนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์โดย อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้รับผิดชอบโครงการดังมีรายละเอียดเอกสารโครงการ
ตามท่ีทราบแล้วนั้น 

 
มติรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 

ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา เสนอว่าควรกระตุ้นให้นักศึกษามีการต่ืนตัว โดยการเพ่ิมทักษะ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาเฉลี่ย 2.5 ข้ึนไป เพ่ือให้สามารถรองรับ
โครงการสหกิจศึกษานานาชาติได้ 

 
มติรับทราบ 

 
หลังจากการดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณและ 

ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ  ดาราพงษ์    นางสาววรรณรัฐ ประจิมนอก 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม      นางธัชมนตร์  กรวิจิตรสิงห์   

  ผู้จดรายงานการประชุม 


