
ฉบับรับรองแล้ว 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งท่ี 2/2558 

เม่ือวันอังคารท่ี 7 กรกฎาคม 2558 
ณ ห้องประชุมเฟืองเงินช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจา ลักษณ์อํานวยพร กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ     วิโรจน์ชวีัน  กรรมการ 
8. นายบรรพต ขุนจันทร์  กรรมการ 
9. นางกมลพรรณ  จารุวาระกูล กรรมการ 
10. นายวิเชียร มหาวัน  กรรมการ 
11. นายสถาพร สุริยันต์  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ ดาราพงษ์  เลขานุการและกรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
นายนิโรจน์           เงินพรหม             ติดราชการ 
นางอัจฉรา           เหลือพงษ์  ติดราชการ 
นางรัตนา            เหล่าสินชัย  ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายสุรสิทธิ์          ประกอบกิจ งานบริการวิชาการ 
นายดิษฐชัย          ทัศนุรักษ์  งานกิจกรรมและสโมสร 
นายชลากร          อุดมรักษาสกุล อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
นางสาวอารีรัตน์           จันทโชติ  งานทะเบียนและประมวลผล 
นางนวพร          พานอุป  งานการเงิน 
นายโกวิท           พลีบูรณ์  งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาววรรณรัฐ           ประจิมนอก ผู้ช่วยเลขานุการฯ งานสหกิจศึกษา 
นางสาวจันทร์เพ็ญ          คําภูมี  ผู้ช่วยเลขานุการฯ งานสหกิจศึกษา 
 

/เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  เม่ือผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  ประธานฯ ชี้แจงว่า ท่ีจัดประชุมในวันนี้เพ่ือทบทวนการดําเนินงานสหกิจศึกษา รวมท้ังการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานท่ีผ่านมาหรือมีข้อแนะนํา เพ่ือท่ีประชุมจะได้มีมติพิจารณา
แก้ไขต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันศุกร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคาร
อํานวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันศุกร์ 
ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 

 
มติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขคําท่ีพิมพ์ผิดและได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วในท่ีประชุม 

 
ประธานฯ มอบให้ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ดําเนินการประชุมในวาระงานสหกิจศึกษา 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

3.1 เอกสารงานสหกิจศึกษา เพ่ือพิจารณา 
3.1.1 แบบ FM 09-01 ถึง FM 09-15 
3.1.2 แบบคําร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
3.1.3 แบบรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษา 
3.1.4 ตารางรายการให้คําปรึกษากับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
3.1.5 ฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
3.1.6 ปฏิทินสหกิจศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
 
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ชี้แจงว่า แบบเอกสาร FM 09-01 ถึง FM 09-15 เป็นต้นฉบับของ

งานสหกิจศึกษาท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้ันตอนของกรอบงานและเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลต่างๆ สําหรับการ
แก้ไขปรับปรุงพัฒนา หากต้องการแก้ไขส่วนใดท่ีควรปรับปรุง สามารถทําได้โดยส่งเรื่องมายังงานสหกิจศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้พิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

/3.1.1 แบบ FM 09-01 ถึง FM 09-15 
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3.1.1 แบบ FM 09-01 ถึง FM 09-15 
  สําหรับแบบ FM 09-01 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึกษาถือเป็นส่วนสําคัญเบ้ืองต้นของ
สาขาวิชาจะตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาตามคู่มือสหกิจศึกษา (หน้า 4 ข้อ 2.1.1 เรื่องคุณสมบัติของนักศึกษา
สหกิจศึกษา) ก่อนสมัครสหกิจศึกษา นอกเหนือจากความพร้อมทางด้านวิชาการแล้วยังรวมถึงความไม่เหมาะสม
ทางด้านความประพฤติ ความรับผิดชอบ และวุฒิภาวะ ด้วย 
  สําหรับแบบ FM 09-05 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ขอให้อาจารย์ผู้สอน
วิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มุ่งเน้นให้
นักศึกษาส่ง รายงาน โครงงาน (ปกสีแสดแดง) ตามแบบคู่มือสหกิจศึกษา หน้าท่ี 16 กําหนดให้เขียนเป็น 2 ลักษณะ
เท่านั้น สําหรับใบบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวันให้แยกเล่มเป็นปกอ่อนท่ัวไป 
  สําหรับแบบ FM 09-09 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา หน้าท่ี 1/1 ใช้เพ่ือแจ้ง
หัวข้อท่ีจะหารือในระหว่างการนิเทศ ถือเป็นข้ันตอนหนึ่งของการนิเทศ หากอาจารย์นิเทศไม่สะดวกท่ีจะดําเนินการ
แจ้งสถานประกอบการ อาจส่งแบบ FM 09-09 พร้อมลงชื่ออาจารย์นิเทศให้นักศึกษาไว้เป็นผู้ประสานงานยื่นแทน
ให้ เม่ือสถานประกอบการได้รับทราบกําหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาตามวันท่ียื่นเสนอ และตอบรับ
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าวแล้ว จึงขอให้อาจารย์นิเทศส่งแบบ FM 09-10 หน้าท่ี 5/5  
เรียนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุญาตไปนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยไม่ต้องลงชื่อปฏิบัติงานท่ี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ปัญหาเรื่อง การจัดอาจารย์นิเทศเข้าสถานประกอบการ ในบางสาขาวิชาล่าช้าเกินไปทําให้
อาจารย์นิเทศไม่สามารถดําเนินการตามแผนงานได้ จึงขอให้อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา
วางแผนดําเนินกิจกรรมตามปฏิทินสหกิจศึกษากําหนดในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ซ่ึงจะขอกล่าวในข้อ 3.1.6 
 

มติมอบอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา ชี้แจงในสาขาวิชา เพ่ือดําเนินการ 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาตามคู่มือสหกิจศึกษา หน้าท่ี 4 
2. นักศึกษาส่งรายงาน โครงการ ตามลักษณะในคู่มือสหกิจศึกษา หน้าท่ี 16 
3. แจ้งหัวข้อท่ีจะหารือในระหว่างการนิเทศ ด้วยแบบ FM 09-09  
   และเรียนคณบดี ด้วยแบบ FM 09-10 หน้าท่ี 5/5 แจ้งการออกนิเทศนักศึกษา 
   โดยไม่ต้องมาลงชื่อปฏิบัติงานท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
4. วางแผนดําเนินกิจกรรมตามปฏิทินสหกิจศึกษากําหนด  

 
3.1.2 แบบคําร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
แบบคําร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 

2/2557 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการดําเนินงานสหกิจศึกษา แบบคําร้องนี้ใช้หลังจากท่ีแบบ FM 09-01 ได้ผ่านการ
ลงนามจากอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา และหัวหน้าสาขาวิชา มาก่อน 
ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร โดยเฉพาะนักศึกษาซ่ึงต้องผ่านการเรียนตามรายวิชาพ้ืนฐานท่ีกําหนดใน
หลักสูตรของสาขาวิชา และมีผลการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป (คู่มือสหกิจศึกษา หน้า 4 ข้อ 2.1.1 คุณสมบัติ 
 

/ของนักศึกษา 
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ของนักศึกษาสหกิจศึกษา) แจ้งในบันทึกข้อความท่ี สก. 26/2558 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอรายชื่อวิชา
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ความตามท่ีทราบแล้วนั้น 

และปัญหาของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีกําลังรอผลการพิจารณาตอบรับจากสถานประกอบการ  
แจ้งในบันทึกข้อความท่ี สก. 27/2558 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งผลสํารวจจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
ท่ีกําลังรอผลการพิจารณาตอบรับจากสถานประกอบการ จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ประจําสาขาวิชา ติดตามให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา โดยอาจพิจารณาเลือกใช้ฐานข้อมูล
สถานประกอบการเดิมของนักศึกษารุ่นเก่าท่ีเคยเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษามาแล้ว 
 

มติมอบอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา ชี้แจงในสาขาวิชา เพ่ือดําเนินการ 
ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร และติดตามให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีกําลังรอผลการ 

                    พิจารณาตอบรับจากสถานประกอบการ ท่ีล่าช้าเกินไป 
 

3.1.3 แบบรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษา 
การรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้งานสหกิจศึกษาได้รับทราบปัญหาจาก

การดําเนินงานด้านนักศึกษา ด้านสถานประกอบการ ด้านการนิเทศสหกิจศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ซ่ึงได้
จัดเตรียมแบบรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษานี้ไว้แล้ว ท้ังนี้ เพ่ืองานสหกิจศึกษาจะได้นําข้อมูลมาใช้แก้ไข 
ปรับปรุงส่งเสริม และพัฒนางานได้ต่อไป รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานให้กับสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ด้วย 

สําหรับผลการรายงานการนิเทศ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2557 มีข้อชี้แจงเพ่ือพิจารณาประเด็น
ปัญหาสําคัญดังนี้ 

ปัญหาในด้านนักศึกษา 
- นักศึกษาไม่ได้งานตรงกับความรู้ในสาขาวิชา 
- นักศึกษาได้รับงานมอบหมายให้ผลิตชิ้นส่วนของจิ๊กและฟิกเจอร์ ซ่ึงเป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ 
  ในวิชาเลือกของสาขาวิชา แต่สาขาวิชายังไม่ได้เปิดสอน 
การแก้ไข/แนวทางการป้องกัน 
- อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา พิจารณาข้อแก้ไข  
  ปัญหาด้านสถานประกอบการ 
- นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือน เนื่องจากบริษัทไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า 

 - นักศึกษาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตราย   
การแก้ไข/แนวทางการป้องกัน 
- อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาควรชี้แจงให้นักศึกษาทราบก่อนสมัคร 

     ในกรณีสถานประกอบการไม่ได้กําหนดให้ค่าจ้างตอบแทนและขอคํายืนยันท่ีจะสมัครงาน 
- กําชับให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 
  ด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

 
/ปัญหาด้านการนิเทศ 
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ปัญหาด้านการนิเทศ 
- นักศึกษาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหน้างานไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีสถานประกอบการตามท่ีแจ้งไว้ 
การแก้ไข/แนวทางการป้องกัน 
- อาจารย์นิเทศฯ ใช้เอกสารแบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-09) 

 
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ชี้แจงว่า ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เป็นต้นไป ขอให้อาจารย์

ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขา ช่วยเร่งติดตาม รวบรวมแบบรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษาของอาจารย์
นิเทศทุกท่านส่งมายังงานสหกิจศึกษา สําหรับอาจารย์นิเทศท่ีไม่สามารถส่งรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษาได้นั้น 
อาจขอให้งานการเงินช่วยส่งสําเนารายชื่อผู้ขอเบิกจ่ายเงินค่านิเทศมายังงานสหกิจศึกษา เพ่ือติดตามสอบถามถึง
สาเหตุท่ีอาจารย์นิเทศไม่สามารถส่งรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษาได้ 
 

มติขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขา 
1. ร่วมพิจารณาปัญหาและข้อแก้ไขกับอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล  
   และแสวงหาแนวทางการป้องกันปัญหาอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นถัดไป 

  2. เร่งติดตามรวบรวมแบบรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษาส่งให้ครบหรือชี้แจง 
                        สาเหตุท่ีอาจารย์นิเทศไม่สามารถส่งรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษาได้ 
 

3.1.4 ตารางรายการให้คําปรึกษากับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
  ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้คําปรึกษากับนักศึกษาสหกิจศึกษา แจ้งใน
บันทึกข้อความท่ี สก. 24/2558 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้คําปรึกษากับนักศึกษา
สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ความตามท่ีทราบแล้วนั้น 
  งานสหกิจศึกษาขอนําตารางรายการให้คําปรึกษากับนักศึกษาสหกิจศึกษานี้เข้าเว็บไซต์งานสหกิจ
ศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาใช้เป็นช่องทางท่ีปรึกษาหาความรู้ได้อีกทางหนึ่ง 
ตารางรายการให้คําปรึกษานี้จึงเป็นท่ีพ่ึงให้กับนักศึกษาโดยมีคําตอบไม่ล่าช้า 
 

มติยินดีให้คําปรึกษา 
 

3.1.5 ฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ชี้แจงว่า งานสหกิจศึกษาได้รวบรวมฐานข้อมูลสถานประกอบการท่ี

นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นเก่าเคยเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษามาแล้ว และขอมอบให้อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ประจําสาขาร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา ช่วยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะสถานประกอบท่ีให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาได้ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และเป็นสถานประกอบการท่ีดูแลเอาใจใส่นักศึกษาให้เกิดความรู้ ทักษะ 
หรือทําโครงงานได้เป็นผลสําเร็จ ท้ังนี้เพ่ือจะได้จัดลําดับฐานข้อมูลสถานประกอบการท่ีดีเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
และบันทึกข้อมูลเก็บไว้ประจําสาขาวิชา 

 
/นอกจากนี้ 
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  นอกจากนี้ งานสหกิจศึกษายังได้รวบรวมฐานข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไว้จํานวนหนึ่งด้วย เพ่ือในโอกาสต่อไปจะขอเรียนเชิญผู้บริหารของสถาน
ประกอบการเหล่านั้นเข้ามาพบปะหารือ สร้างความเข้าใจในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จนให้เป็นท่ียอมรับความสามารถ โดยมีเป้าหมายเพ่ือขอโอกาสให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และเร่งสร้าง
ความร่วมมือท้ังสามด้านคือ อาจารย์ นักศึกษา และพนักงานท่ีปรึกษา ให้นักศึกษามีโครงงานเพ่ิมข้ึน 

 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายนักศึกษามีโครงงานเพ่ิมข้ึน จึงขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขา จัดทําแผนสร้างความร่วมมือให้นักศึกษามีโครงงานเพ่ิมข้ึน และเสนอแผน 
ส่งมายังงานสหกิจศึกษาภายในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกัน
พิจารณาแผนอีกครั้งหนึ่งก่อนท่ีจะเรียนเชิญผู้บริหารของสถานประกอบการเหล่านั้นเข้ามาพบปะหารือดังกล่าว 
 

มติขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาจัดทําแผนให้นักศึกษา 
มีโครงงานเพ่ิมข้ึนและเสนอมายังงานสหกิจศึกษาภายในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 

 
3.1.6 ปฏิทินสหกิจศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ชี้แจงว่า งานสหกิจศึกษายังมีภาระงานสําคัญท่ีต้องดําเนินการให้ทัน

ตามระยะเวลากําหนดไว้ท้ังในตารางแผนงานและนอกตารางแผนงาน จึงเห็นสมควรจัดทําปฏิทินสหกิจศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือกําหนดกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการในตารางแผนงาน 

 
ปฏิทินสหกิจศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/2558 แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ  
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ใช้สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาการเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เพ่ือกําหนดการดําเนินงานและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

กิจกรรมปฏิบัติสหกิจศึกษา ใช้สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 
1/2558 เพ่ือกําหนดการดําเนินงานให้กับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 

งานสหกิจศึกษาขอนําปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เข้าเว็บไซต์งานสหกิจศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถจัดแผนดําเนินการตามปฏิทินสหกิจศึกษาได้ต่อไป 
 

มติเห็นชอบให้นักศึกษาและผู้เก่ียวข้อง ดําเนินกิจกรรมตามปฏิทินสหกิจศึกษากําหนด 
  และหากมีข้อแก้ไขการดําเนินงานปฏิทินสหกิจศึกษาขอให้ติดตามสอบถามได้ท่ีงานสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 

/3.2 โครงการ 
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3.2 โครงการในงบประมาณปี 2559 เพ่ือพิจารณา 
3.2.1 โครงการ การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา   
3.2.2 โครงการ เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
3.2.3 โครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  
       ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
3.2.4 โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
3.2.5 โครงการ เสวนาวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
3.2.6 โครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  
       ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
3.2.7 โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  
 
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ชี้แจงว่า การดําเนินงานของโครงการแบ่งออกเป็นโครงการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพให้กับนักศึกษา คือ ข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2 โครงการจัดทําเอกสารประกอบการสอนของ
วิชาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คือ ข้อ 3.2.5 และโครงการเตรียมความพร้อมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คือ ข้อ 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6 และข้อ 3.2.7 รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ  

ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ หากอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนจะจัดการสัมมนาในวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ แต่หากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจะจัดการสัมมนาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ท้ังนี้เพ่ือต้องการลดผลกระทบเรื่อง
เวลาเรียนของนักศึกษาเป็นหลักสําคัญ   
  การจัดสัมมนาเป็นงานกิจกรรม จึงเห็นสมควรให้นักศึกษาชมรมฯ บางส่วนได้มีส่วนร่วมเสริมการ
ดําเนินงานโครงการต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาชมรมฯ ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดําเนิน
กิจกรรมการจัดสัมมนา เช่น เตรียมงานจัดบอร์ดโครงการต่างๆ จัดอาหารว่างในช่วงพัก ตรวจรายชื่อผู้ไม่เข้าร่วม
และเข้าร่วมแต่ไม่ครบตามกําหนดเวลา แจกเอกสารในระหว่างการสัมมนา และงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
  ดังนั้น ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 จึงขอความอนุเคราะห์งานกิจการนักศึกษาประสานงานถึง
นักศึกษาชมรมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ช่วยงานกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว และสําหรับโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจ
ศึกษาและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 นี้ ขอให้อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ประจําสาขาวิชาร่วมกับสาขาวิชา พิจารณาคัดเลือกรายงาน โครงงานฉบับสมบูรณ์ของภาคการศึกษาท่ี 1/2558  
ส่งเข้าร่วมประกวดสาขาวิชาละ 1 โครงงาน และให้คําแนะนํานักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกจัดทําโปสเตอร์เสนอ
โครงงาน ขนาด A1 (59.4 cm x 84.1 cm) มีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทําโครงงาน ชื่ออาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา (และอาจารย์ท่ีปรึกษา) ชื่อพนักงานท่ีปรึกษา ชื่อสถานประกอบการและท่ีตั้ง ให้มีรูปภาพการ
ทดลองและเขียนสรุปบทคัดย่อ ผลการดําเนินงาน ผลการทดลอง กราฟ ตาราง หรือเรื่องต่างๆ ท่ีต้องการให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องท่ีทําโดยย่อลงไป ไม่กําหนดขนาดตัวอักษรและแบบของโปสเตอร์ ขอให้ใส่ข้อความในโปสเตอร์ว่า 
“ผลงานโครงงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2558” โปสเตอร์นี้ขอให้
นักศึกษานําไปติดไว้บริเวณห้องท่ีใช้นําเสนอประกวดผลงานด้วย  
 
 

/ขอความอนุเคราะห์ 
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ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา ส่งไฟล์เอกสารพร้อมส่ง
จัดพิมพ์โปสเตอร์เสนอโครงงานถึงงานสหกิจศึกษาภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2558 เพ่ืองานสหกิจศึกษาจะได้
ดําเนินการจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์เสนอโครงงาน ในหมวดค่าวัสดุฝึกอบรมของโครงการ ต่อไป 
 

มติเห็นชอบ 
   1. ขอความอนุเคราะห์รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบงานกิจกรรมและสโมสร  

   (อาจารย์ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์) พิจารณานักศึกษาชมรมฯ สโมสร ช่วยดําเนินงานกิจกรรม  
   ร่วมกับงานสหกิจศึกษา 
2. อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชาร่วมกับสาขาวิชา พิจารณาคัดเลือก 
   รายงานโครงงานส่งเข้าร่วมประกวดและให้นักศึกษาจัดทําโปสเตอร์เสนอโครงงาน 
   ตามแบบท่ีกําหนด ส่งถึงงานสหกิจศึกษาภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2558 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  4.1 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการลงนามเอกสารบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (MOU) Principal Agreement, Dated 27 November 2014. Industry Internship Program. 
เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Curtin University ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นเวลา 12 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา (รายละเอียดขอรับเอกสารได้ท่ีงานสหกิจศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์) และคาดว่าน่าจะมีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอ่ืนอีกท่ีสนใจลงนามแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น งานสหกิจศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อมไว้ โดยขอให้หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 ท่ีมีผลการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับเกรด A หรือเกรด B+ แล้วแต่ดุลพินิจของสาขาวิชา ส่งรายชื่อนักศึกษามายังงานสหกิจศึกษา
จํานวนสาขาวิชาละ 6 คน (ท้ังสองชั้นปีๆ ละ 3 คน ดังกล่าว) ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 เพ่ือให้งานสหกิจ
ศึกษาได้เตรียมความพร้อม สามารถส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าโปรแกรมตามความร่วมมือต่อไป และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับนักศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมไว้ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาครั้งสุดท้าย คาดว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คงจะแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือก
เองอีกครั้งหนึ่ง 
  4.2 เนื่องจากสหกิจศึกษา เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการและสถานบันต่างๆ จํานวนมาก 
งานสหกิจศึกษาจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งอาจารย์ท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและต่อเนื่องปริญญาเอก 
สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งานสหกิจศึกษาได้ขอการสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ทุน เพ่ือเตรียมบุคลากรทําหน้าท่ีงานสหกิจศึกษาตามแผนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป  
 

มติขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขาวิชา 
1. ส่งรายชื่อนักศึกษามายังงานสหกิจศึกษา ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 
2. ประชาสัมพันธ์แจ้งอาจารย์ท่ีสนใจทราบทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาสหกิจศึกษา 

/หลังจากการ 



-9- 
 
  หลังจากการดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ กล่าว
ขอบคุณและขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา 16.25 น. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ  ดาราพงษ์  นางสาววรรณรัฐ ประจิมนอก 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม     นางสาวจันทร์เพ็ญ คําภูมี  
           ผู้จดรายงานการประชุม 


