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รายละเอียดของเรื่อง
การประชุ ม หั ว หน้า งานสหกิ จ ศึ ก ษาในวัน นี้ ประธานการ
ประชุ มได้กล่ าวเปิ ดประชุ ม และได้ช้ ี แจงให้ที่ประชุ มทราบ 3
เรื่ องดังนี้
1. การประชุมในวันนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อขอให้หวั หน้างานสห
กิ จศึ กษาของคณะ ซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษา ได้ร่วมกัน
พิ จ ารณาร่ า งคู่มื อ สหกิ จ ศึ ก ษา ที่ ไ ด้จ ัด ส่ ง ให้พิ จ ารณาล่ ว งหน้า
และเมื่ อ ได้ร่ ว มกัน พิ จ ารณาปรั บ แก้ไ ขเรี ยบร้ อ ยแล้ว สํ า นั ก
ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะดําเนิ นจัดทําคู่มือสหกิจศึกษา
ฉบับสมบูรณ์และนําไปขึ้นเว็บไซด์ของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน เพื่อใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน สหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้ขอ้ มูลนักศึกษา
สหกิจศึกษา และข้อมูลสถานประกอบการจากคณะเพื่อใช้ในการ
บริ หารจัดการและทันต่อการใช้ขอ้ มูลในส่ วนกลาง
3. ให้คณะจัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานสหกิจศึกษา ฝึ กงาน
และฝึ กสอน เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา และจัดส่ งรายงานให้สํานัก
ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเพื่ อ สรุ ป และรายงานเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ได้ให้ที่ประชุ มร่ วมกันพิจารณาร่ างคู่มือสหกิ จศึกษา ซึ่ งในคู่มือ
สหกิ จ ศึ ก ษามี เ นื้ อหาสาระ 4 บท และภาคผนวก ก เป็ น
แบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ใ นงานสหกิ จ ศึ ก ษา ภาคผนวก ข เป็ น
ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ สหกิ จศึ ก ษา และสํ า หรั บเนื้ อหา
ประกอบด้วย
บทที่ 1 สหกิจศึกษาคืออะไร
บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
บทที่ 1 – 3 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีการปรับแก้ไข

สรุปความรู้ทไี่ ด้
ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการประชุม

การพิจารณาเนื้ อหาสาระในร่ างคู่มือ
สหกิ จศึ กษา และแบบฟอร์ มต่างๆ ที่
ใช้ในงานสหกิจศึกษา
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ผู้เล่า

รายละเอียดของเรื่อง
บางส่ วนในแต่ละหน้ากระดาษ
บทที่ 4 การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะนําไปปรับปรุ งให้ชดั เจน
ขึ้น
ภาคผนวก ก แบบฟอร์ มต่างๆ ที่ใช้ในงานสหกิจศึกษา ที่ประชุม
ได้ร่วมกัน
พิจารณาและปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานจริ ง
นางรวินนั ท์
ได้แ จ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า สํ า นั ก ส่ ง เสริ มวิ ช าการและงาน
การะเกษ หัวหน้า ทะเบี ย นได้ รั บ อนุ ม ัติ จ ัด สรรงบประมาณประจํา ปี 2556 ให้
งาน
ดําเนินการจัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักศึกษาสห
สหกิจศึกษาและฝึ ก กิ จ ศึ ก ษา จํา นวน 80,000 บาท กํา หนดจัด วัน ที่ 21 ธัน วาคม
2555 จึ งมีความประสงค์ขอความคิดเห็ นเกี่ ยวกับรู ปแบบการจัด
ประสบการณ์
นิทรรศการดังกล่าว
วิชาชีพ
สสท.
นส.นัทธ์หทัย
ได้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนอาจารย์
หลงสะ
นิ เทศสหกิจศึกษา ควรมีการปรับระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
หัวหน้างาน
อาจารย์นิ เทศสหกิ จ ศึ กษาเป็ นแบบเหมาจ่ าย เพื่ อ ให้อาจารย์ไ ด้
สหกิจศึกษาคณบริ บริ หารจัดการเองตามความเหมาะสม และไม่ให้เกิดปั ญหาในการ
หารธุรกิจ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
นายพลังวัชร์แพ่งธี ได้บอกเล่าประสบการณ์ในการส่ งผลงานดีเด่นของนักศึกษา สห
ระสุ ขมัยหัวหน้า กิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าประกวดในวัน
งาน
สหกิจศึกษาไทย (6 มิถุนายน 2555)
สหกิจศึกษา คณะ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถส่ ง ผลงานของนัก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาเข้า ประกวด
วิศวกรรมศาสตร์ ผลงานดี เ ด่ น เนื่ อ งจากทางสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย ต้อ งการ
ใบรับรองที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าผลงานที่ส่งประกวดได้นาํ ไปใช้
งานได้จริ งจากสถานประกอบการ ไปประกอบการส่ งผลงานเข้า
ประกวดด้วย จึงทําให้ขาดโอกาสในการส่ งผลงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษาเข้าประกวดดังกล่าว ดังนั้น
หากคณะจะส่ งผลงานดีเด่นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าประกวด
ในวันสหกิจศึกษาไทยในปี ถัดๆ ไป ก็ควรมีใบรับรองจาก
สถานประกอบการนั้นว่าได้นาํ ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ไปใช้งานได้จริ งด้วย

สรุ ปความรู้ทไี่ ด้

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน มีกาํ หนดจัดโครงการ
นิทรรศการและแสดงผลงานนักศึกษา
สหกิจศึกษา ในวันที่ 21 ธันวาคม
2555

การปรับระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
เป็ นแบบเหมาจ่ายจะลดปัญหาในการ
ออกนิเทศสหกิจศึกษาได้
ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดที่เป็ น
ประโยชน์ในการส่ งผลงานนักศึกษา
สหกิจศึกษาเข้าประกวด
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ ด้วยการวิเคราะห์ หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
1. เป้าหมายของการเข้ าร่ วมกิจกรรมครั้งนีค้ อื อะไร
ได้คู่มือสหกิจศึกษา ฉบับปรับปรุ ง
2. สิ่ งทีบ่ รรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
หัวหน้างานสหกิจศึกษาของคณะ ให้ขอ้ มูลที่ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําคูม่ ือ
สหกิจศึกษาได้ถูกต้อง
3. สิ่ งทีไ่ ม่ บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ในบางคณะยังมีปัญหาในเรื่ องค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
4. สิ่ งทีเ่ กินความคาดหวังคืออะไร
หัวหน้างานสหกิจศึกษาของคณะให้ความร่ วมมือในการวิพากษ์และพิจารณาร่ างคู่มือสหกิจศึกษากัน.
อย่างพร้อมเพรี ยง
5. คิดจะกลับไปทําอะไรต่ อ
จัดทําคู่มือการฝึ กงาน
*****************************

