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รายงานการประชุม 
คณาจารย์ผู้สอนวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งท่ี 2/2558 

เม่ือวันอังคารท่ี 4 สิงหาคม 2558 
ณ ห้องประชุมเฟืองเงินช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ ดาราพงษ์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล  นิธิโสภา   กรรมการ 
3. นายสถาพร   สุริยันต์   กรรมการ 
4. นายพิเชษฐ์    บุญญาลัย  กรรมการ 
5. นางกมลพรรณ   จารุวาระกูล  กรรมการ 
6. นายชลากร    อุดมรักษาสกุล  กรรมการ 
7. นายนิโรจน์    เงินพรหม  กรรมการ 
8. นายบรรพต      ขุนจันทร์  กรรมการ 
9. นายวิเชียร     มหาวัน   กรรมการ 
10. นางสาวจันทร์เพ็ญ   คําภูมี   ผู้ช่วยเลขานุการฯ งานสหกิจศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นางสาววรรณรัฐ    ประจิมนอก  งานสหกิจศึกษา 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  เม่ือผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  ประธานฯ ชี้แจงว่า ท่ีจัดประชุมในวันนี้เพ่ือขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ผู้สอนวิชา การเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษา ให้คําแนะนํานักศึกษาดําเนินกิจกรรมตามปฏิทินสหกิจศึกษา รวมท้ังการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ปัญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานท่ีผ่านมา หรือมีข้อแนะนํา เพ่ือท่ีประชุมจะได้มีมติพิจารณาแก้ไขต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณาจารย์ผู้สอนวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอํานวยการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณาจารย์
ผู้สอนวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2558 

 
มติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 

เรื่องความก้าวหน้าการปรึกษาหารือโครงการ เสวนาวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ชี้แจงว่า โครงการ เสวนาวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จะ

กําหนดจัดในภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ช่วงเวลาประมาณเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําเอกสารประกอบการสอนวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพ่ือสร้างทีมอาจารย์ผู้สอน 
สร้างเครือข่ายวิชาการ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

 
มติ ให้กําหนดรายละเอียดวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็น 21 หัวข้อ 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนร่วมพิจารณาในแต่ละหัวข้อพร้อมกันทุกสาขาวิชา และจะปรึกษาหารือ 
กันอีกครั้งในการประชุมฯ ครั้งหน้าช่วงเดือนกันยายน 2558 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพ่ือพิจารณา 

ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ชี้แจงว่า กระบวนการสหกิจศึกษาต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ต้องช่วยเสริมแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กันกับปฏิทินสหกิจศึกษา (กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา) ซ่ึงมีประเด็นสําคัญดังนี้  

4.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเตรียมแจ้งชื่อสถานประกอบการ   
        - มอบอาจารย์ผู้สอนวิชาฯ ชี้แจงนักศึกษาให้เตรียมแจ้งชื่อสถานประกอบการ 
4.1.2 เลือกสถานประกอบการ  
        - มอบอาจารย์ผู้สอนวิชาฯ แนะนํานักศึกษาถึงวิธีการเลือกสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้น 
ให้นักศึกษาได้รับตําแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนเป็นสําคัญ 
4.1.3 ศึกษาคู่มือสหกิจศึกษา  
        - มอบอาจารย์ผู้สอนวิชาฯ กําชับให้นักศึกษาส่งรายงาน โครงงาน ตามแบบคู่มือสหกิจ 
ศึกษา กําหนดไว้ในบทท่ี 4 หน้าท่ี 16 
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4.1.4 ปฏิทินสหกิจศึกษาและการใช้แบบเอกสารต่างๆ 
        - มอบอาจารย์ผู้สอนวิชาฯ ชี้แจงให้นักศึกษาทราบแผนดําเนินงานตามปฏิทินสหกิจศึกษา 
และแจ้งการใช้แบบเอกสารต่างๆ ซ่ึงค้นหาได้ท่ีเว็ปไซต์งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1.5 การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา 
        - มอบอาจารย์ผู้สอนวิชาฯ แนะนํานักศึกษาถึงวิธีการหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อ
โครงงาน นอกจากนี้ งานสหกิจศึกษาได้รวบรวมฐานข้อมูลสถานประกอบการ ท้ังกลุ่มเก่าท่ี
นักศึกษารุ่นก่อนเคยไปปฏิบัติสหกิจศึกษามาแล้ว และกลุ่มสถานประกอบการใหม่ซ่ึงเป็นสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไว้จํานวนหนึ่ง เพ่ือแจ้งสาขาวิชาพิจารณาคัดเลือก
สถานประกอบการแล้วเตรียมให้นักศึกษาต่อไป 
4.1.6 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 และการแก้ไข มีประเด็น 
สําคัญ ชี้แจงให้ทราบดังนี้ 
ปัญหาในด้านนักศึกษา  
        - นักศึกษาไม่ได้งานตรงกับความรู้ในสาขาวิชา  
        - นักศึกษาได้รับงานมอบหมายให้ผลิตชิ้นส่วนของจิ๊กและฟิกเจอร์ ซ่ึงเป็นงานท่ีต้องใช้ 
          ความรู้ในวิชาเลือกของสาขาวิชา แต่สาขาวิชายังไม่ได้เปิดสอน 
การแก้ไข/แนวทางการป้องกัน 
         - อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขา แจ้งหัวหน้าสาขาวิชา พิจารณาข้อแก้ไข  
ปัญหาด้านสถานประกอบการ 
         - นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือน เนื่องจากบริษัทไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า 

              - นักศึกษาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตราย   
การแก้ไข/แนวทางการป้องกัน 

                              - อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจําสาขา ควรชี้แจงให้นักศึกษาทราบก่อนสมัคร 
                             ในกรณีสถานประกอบการไม่ได้กําหนดให้ค่าจ้างตอบแทน และขอคํายืนยันท่ีจะสมัครงาน 

         - กําชับให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติตามกฎ    
        ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
ปัญหาด้านการนิเทศ 
         - นักศึกษาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหน้างาน ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีสถานประกอบการตามท่ีแจ้งไว้ 
การแก้ไข/แนวทางการป้องกัน 

                              - อาจารย์นิเทศฯ ใช้เอกสารแบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-09) 
4.1.7 การติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

 - มอบอาจารย์ผู้สอนวิชาฯ ชี้แจง แนะนําให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาก่อน
ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา เพ่ือขอคําปรึกษาหารือเรื่องรายงาน โครงงาน และใช้สื่อสังคมออนไลน์ไว้
ติดต่อประสานงานกัน 
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4.1.8 ตารางให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา 
       - มอบอาจารย์ผู้สอนวิชาฯ ชี้แจงนักศึกษาเรื่อง ตารางให้คําปรึกษากับนักศึกษาสหกิจศึกษา  
เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาใช้เป็นช่องทางหาท่ีปรึกษาหาความรู้อีกช่องทางหนึ่ง  
ซ่ึงค้นหาได้ท่ีเว็ปไซต์งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1.9 โครงการในงบประมาณปี 2559 
       - มอบอาจารย์ผู้สอนวิชาฯ ชี้แจงเป้าหมายของโครงการให้นักศึกษาทราบ 
โครงการ การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา   
โครงการ เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 

                   โครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น  
                   ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
                   โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558          

4.1.10 การจัดทําโปสเตอร์เสนอโครงงาน และการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
        - มอบอาจารย์ผู้สอนวิชาฯ ชี้แจงให้นักศึกษาทราบโครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ในทุก
ภาคการศึกษาจะจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ให้อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ประจําสาขาวิชาร่วมกับสาขาวิชา พิจารณาคัดเลือกรายงาน โครงงานฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาปัจจุบัน ส่งเข้าร่วมประกวดสาขาวิชาละ 1 โครงงาน งานสหกิจศึกษาจะจัด
งบประมาณให้นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกจากสาขา จัดทําโปสเตอร์เสนอโครงงาน ขนาด A1 
(59.4 cm x 84.1 cm) ซ่ึงมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทําโครงงาน ชื่ออาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา (และอาจารย์ท่ีปรึกษา) ชื่อพนักงานท่ีปรึกษา ชื่อสถานประกอบการและท่ีตั้ง 
ให้มีรูปภาพการทดลองและเขียนสรุปบทคัดย่อ ผลการดําเนินงาน ผลการทดลอง กราฟ ตาราง 
หรือเรื่องต่างๆ ท่ีต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องท่ีทําโดยย่อลงไป ไม่กําหนดขนาดตัวอักษรและแบบ
ของโปสเตอร์ ขอให้ใส่ข้อความในโปสเตอร์ว่า “ผลงานโครงงานสหกิจศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2558” และโปสเตอร์นี้ขอให้นักศึกษานําไป
ติดไว้บริเวณห้องท่ีใช้นําเสนอประกวดผลงานด้วย  

 
มติ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
มอบงานกิจกรรมให้นักศึกษาจัดบอร์ดข่าวสารการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจํา 
สาขาวิชา 

 
  หลังจากการดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ กล่าว
ขอบคุณและขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา 16.25 น. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ  ดาราพงษ์   นางสาวจันทร์เพ็ญ คําภูมี  
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม   


