
 

 

 
 
 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศกึษาและ
ฝกึงานวิชาชีพ และกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ 
 
 

ครั้งที่ ๓/255๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม  25๖๐ 

ณ ห้องประชุมเลก็ ชั้น 2  
อาคารอ านวยการและสารสนเทศ 

 

 

 

 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



๒ 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ และกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา 

 คร้ัง ๓/255๙ 
วันจันทร์ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ อาคารอ านวยการและสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

……………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
 ๔.๑  การจัดหาสถานประกอบการสหกิจศึกษา และส่ิงท่ีต้องค านึง 
                         ๔.๒  การจัดส่งรายช่ือนักศึกษาผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
                         ๔.๓  การจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานวันสหกิจศึกษา                          
                         ๔.๔  การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
                         ๔.๕  รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                         ๕.๑  การจัดท าประกาศแนวปฏิบัติการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 
                         ๕.๒  ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                                 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ – จ่าย เงินกองทุน 
                                 สหกิจศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๘  พร้อมขอทราบแนวทางการบริหาร 
                                 ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสหกิจศึกษาวิทยาลัยฯ ให้มีความสอดคล้องกัน 
                                 ในแต่ละภาคการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ                                              
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(ร่าง) 
รายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ  

และกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๒๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารอ านวยการและสารสนเทศ 

........................................... 
ผู้มาประชุม 
            ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเป่ียม    ประธาน 
 ๒. นายทวิช  กล้าแท้      กรรมการ 
 ๓. นางวาจิศา  จันทรักษ ์      กรรมการ 
 ๔. นายกงกิจ  ยิ่งเจรญิกิจขจร     กรรมการ 
 ๕. นายสันติ  การีสันต ์      กรรมการ 
 ๖. นางพิมพรรณ  จิตนุพงศ ์     กรรมการ 
 ๗. นางกมลนันท์  ชีวรัตนาโชต ิ     กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุภา  กาญจนวงศ ์     กรรมการ 
 ๙. นางสาวจุฑามาศ  พรหมมา     กรรมการ 
          ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยณัฐ  บัวทองเก้ือ    กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๑. นายสมชาย  เรืองทอง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายปริญญา  สุนทรวงศ ์     กรรมการ/ติดภารกิจ 
 ๒. นายอานนท์  โสมปาน      กรรมการ/ติดภารกิจ 
 ๓. นายอนนท์  นนทะแก้ว     กรรมการ/ติดภารกิจ 
 ๔. นายชูเกียรติ  ชูสกุล      ผู้ช่วยเลขานุการ/ติกภารกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๑.๑๕ น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 

เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
...................................................... 

                    ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งรายช่ือกรรมการผู้เก่ียวข้องในค าส่ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมสหกิจศึกษาและฝึกงาน ซ่ึงแต่งตั้งโดยอธิการบดี และค า ส่ังคณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจ           
ซ่ึงแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการฯ พร้อมแจ้งขอบเขตและหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
................................................................. 

                  ประธานในท่ีประชุมได้ให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม  
สหกิจศึกษาครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙   

 



๔ 

 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  ให้ทางแผนกงานสหกิจศึกษาปรับปรุงเนื้อหาบางตอน แล้วให้แขวนขึ้นเวป พร้อมแจ้งให้ 
คณะกรรมการท่ีประชุมเข้าตรวจดูรายงานการประชุม หากไม่มีการแก้ไข ภายใน ๑ สัปดาห์ ก็ให้เอาเข้า        
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป และให้ปรับเนื้อหาบางตอน เช่น การ
ลงนามของคณะกรรมการในท่ีประชุม จากเดิมได้พิมพ์เป็นชื่อ- สกุล ให้เปล่ียนเป็นการลงนามโดยต าแหน่งตาม
ค าส่ังแต่งตั้ง ไม่ต้องระบุ ช่ือ-สกุล และรูปแบบการบันทึกรายงานการประชุมให้ปรับปรุงและยึดตามแบบ
ปัจจุบัน ท้ังนี้ ให้ปรับปรุงการบันทึกรายงานการประชุม ในการประชุมในครั้งถัดไป เนื่องจากการบันทึก
รายงานการประชุมในครั้งนี้กรรมการที่ลงนามได้ลาออกไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืนหลายท่าน  โดยอนุโลมการบันทึก
รายงานการประชุมครั้งนี้ไปก่อน 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 

เร่ืองสืบเน่ือง 
................................................................. 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

.................................................................  
  นายสมชาย  เรืองทอง ผู้ช่วยเลขานุการ ซ่ึงปัจจุบันปฏิบัติหน้าท่ีในต าเหน่งเจ้าหน้าท่ีแผนก
งานสหกิจศึกษาได้แจ้งผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ดังนี้                      

๔.๑  การจัดหาสถานประกอบการสหกิจศึกษา และสิ่งท่ีต้องค านึง  

       ทางแผนกงานสหกิจศึกษาได้ค านึงในส่วนนี้ ตามล าดับ 
       ๑. ความสะดวกในเรื่องของการเดินทางและท่ีพัก ความปลอดภัย เช่น ความสะดวกเรื่องท่ีพัก  และความ 
           ปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษาฯลฯ 
       ๒. ลักษณะงานท่ีตรงกับหลักสูตรวิชาท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษามา 
       ๓. ลักษณะองค์กร เช่น ขนาดองค์กร ความเหมาะสมของเนื้องาน (ก่อนจัดส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจฯ) 
       ๔. การจัดพี่เล้ียงหรือพนักงานท่ีปรึกษาแก่นักศึกษา หรือสถานประกอบการมีความเข้าใจระบบสหกิจฯ 
       ๕. ค่าตอบแทน 

ท่ีผ่านมาสหกิจศึกษาได้รับผลตอบกลับมาในเรื่องของการจัดหาสถานประกอบการท่ีมี  
คุณภาพงานไม่ตรงตามความต้องการของอาจารย์ภายในหลักสูตรวิชาเป็นบางสถานประกอบการ  จึงขอความ
ร่วมมือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชา แนะน าสถานประกอบการ  และช่วยพิจารณาสถานประกอบการในแบบ
ขอออกสหกิจศึกษา ก่อนให้นักศึกษาส่งแบบขอออกสหกิจศึกษามายังแผนกงานสหกิจศึกษา ตามเอกสาร    
(แบบขอออกสหกิจศึกษา) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
                    คณะกรรมการในท่ีประชุมตั้งข้อสังเกตุท่ีควรปรับปรุง ให้ล าดับความส าคัญ ข้อ๒. ลักษณะงาน
ท่ีตรงกับหลักสูตรวิชาท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษามา ขึ้นก่อนเป็นอันอับท่ี ๑ และความสะดวกในเรื่องของการ
เดินทางและท่ีพัก ความปลอดภัย เช่น ความสะดวกเรื่องท่ีพัก  และความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษา
ฯลฯ  ให้เป็นอันดับท่ี ๒  ตามล าดับความส าคัญ ส่วนหัวข้ออ่ืนๆ ให้ใช้ล าดับถัดไปตามปกติ 



๕ 

 

             เรื่องของการจัดหาสถานประกอบการเพื่อให้มีคุณภาพงานท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาแต่ละสาขา คณะกรรมการในท่ีประชุมให้ปรับปรุงแบบขอออกสหกิจศึกษา จากเดิม ให้หัวหน้าหลักสูตร
วิชา และหัวหน้าสาขา เป็นผู้พิจารณาคัดกรองขั้นต้น ให้เพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษา และแผนกงานสหกิจศึกษาเข้า
ร่วมมีส่วนในการคัดกรองสถานประกอบการสหกิจศึกษา ก่อนการจัดส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
ในทุกภาคการศึกษา 

๔.๒  การจัดส่งรายชื่อนักศึกษาผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา   

                  ท่ีผ่านมา ทางแผนกงานสหกิจศึกษาได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและพยายามจัดระบบการ
ท างานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานมาตลอด หากในช่วงเวลาใดท่ีทางแผนกงานสหกิจศึกษาต้องการ
ข้อมูลจากหลักสูตรวิชา ก็ได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังหลักสูตรวิชาล่วงหน้าไปก่อนประมาณ ๑ เดือน เสมอ แต่ก็
ยังมีหลายหลักสูตรวิชาท่ีส่งข้อมูลล่าช้าหรือไม่ส่งข้อมูล อาจด้วยเหตุผลหรือความจ าเป็นประการใดภายใน
หลักสูตรวิชา ในขณะท่ีทางแผนกงานสหกิจศึกษาก็ได้ติดตามด้วยตนเองและท าหนังสือทวงถามไปรอบท่ี ๒ 
แล้วก็ยังไม่มีการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร จึงท าให้ส่งผลต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษาหลายประการ เช่น 
ท างานไม่ตรงตามแผนการปฏิบัติงาน หาสถานประกอบการให้นักศึกษาสหกิจศึกษาไม่ทัน กระทบต่อการ
เตรียมตัวของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา การได้สถานประกอบการท่ี
ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร  

    จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในส่วนนี้ด้วย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ให้ก าหนดเวลาท่ีชัดเจน และด าเนินการอย่างเด็ดขาด หรือในกรณีท่ีนักศึกษาล่าช้า เพิกเฉย 
โดยให้จัดท าเป็นประกาศปฏิทินก าหนดการสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาถือปฏิบัติในแต่ละภาคการศึกษา ท้ังนี้  
ให้ทางแผนกงานสหกิจศึกษา เข้มงวดเรื่องของการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยของศึกษาท่ีจะมาติดต่องานด้วย 
เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจากรุ่นสู่รุ่น 

๔.๓  การจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานวันสหกิจศึกษา 

                  ทางเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน – ล่าง จะมีการจัดงานวันสหกิจศึกษาขึ้น
ในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปีการศึกษา และมีหนังสือแจ้งมาให้ทางแผนกงานสหกิจศึกษา
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร์มาโดยตลอด ท่ีผ่านมา ทางแผนกงานสหกิจศึกษายังไม่ได้รับการจัดส่งนักศึกษาจากหลักสูตรวิชาใด ๆ 
เลย  จึงขอเรียนแจ้งให้ทางหลักสูตรวิชาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานภาคบรรยาย
และภาคโพสเตอร์ พร้อมเตรียมความพร้อมในการบรรยายให้นักศึกษาก่อนการจัดส่ง ตามรายละเอียดและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีแผนกงานสหกิจศึกษาได้ประชาสัมพันธ์แจ้งทางสาขาไปแล้ว อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ 
หลักสูตรวิชา หรือนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีเป็นตัวแทนวิทยาลัยเพียง ๑  คน  หากในภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่มี
นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงาน ก็ให้อาจารย์หรือตัวแทนหลักสูตรวิชาได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย เพราะจะได้
เก็บข้อมูลส าคัญมาจัดเตรียมนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป   

  จึงขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบ และขอความร่วมมือจากทางสาขา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพงานสหกิจศึกษาและเผยแพร่ช่ือเสียงของวิทยาลัยสู่ภายนอก ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  กรณีท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย แล้วจบการศึกษา       
จะไม่มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วม เนื่องจากยุ่งยากในเรื่องของการติดตาม  และอาจกระทบกับเวลางานของ
นักศึกษา เพราะนักศึกษาบางรายได้งานท าแล้ว ส่วนนักศึกษาท่ีออกสหกิจศึกษาแล้วยังไม่จบการศึกษา ก็ให้ 



๖ 
 

ทางหลักสูตรวิชาเป็นผู้จัดเตรียมความพร้อมและส่งช่ือเข้าร่วมได้ตามปกติ กรณีไม่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทาง
หลักสูตรวิชาสามารถส่งรายช่ือผู้มีความสนใจภายในหลักสูตรวิชาเพื่อไปสังเกตุการณ์ หรือเก็บข้อมูลส าคัญ   
เพื่อใช้ในการเตรียมนักศึกษาภาคการศึกษาถัดไป 

๔.๕  การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

  ทางแผนกงานสหกิจศึกษาได้ท าหนังสือเพื่อส่งข้อมูลประกอบการนิเทศสหกิจศึกษาล่วงหน้า
ตลอดมา และปัจจุบันสหกิจศึกษาได้เริ่มส่งข้อมูลการนิเทศในช่วงท่ีนักศึกษาได้ออกสหกิจศึกษาไปแล้ว
ประมาณ  ๓ อาทิตย์ ซ่ึงได้ท าหนังสือแจ้งให้กับทางหลักสูตรวิชาล่วงหน้าประมาณ  ๓ เดือน ข้อมูลในหนังสือ
ประกอบด้วย 
         ๑. แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา Coop.๖ 
  ๒. แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน Coop.๗ 
  ๓. แบบแจ้งรายละเอียดท่ีพักระหว่างการปฏิบัติงาน Coop.๑๖ 
  ๔. แบบแจ้งวันและเวลาการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา Coop.๐๙-๑ 
  ๕. ค าส่ังแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและผู้ประสานงานสหกิจศึกษา 

  ทางแผนกงานสหกิจศึกษาขอเรียนให้ทราบว่าท่ีผ่านมา ในฟอร์ม Coop.๐๙-๑  แบบแจ้งวัน
และเวลาการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้แจ้งหมายเหตุในวงเล็บกระดาษด้านล่าง และช้ีแจงกับอาจารย์
นิเทศตลอดมา ว่าต้องแจ้งหรือส่งแบบฟอร์ม Coop๐๙-๑  ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์  เพื่อทางแผนก
งานสหกิจศึกษาจะได้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งการนิเทศไปยังสถานประกอบการและเตรียมเอกสาร
ประกอบการนิเทศ ให้กับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้ทัน แต่มีอาจารย์นิเทศท่ีด าเนินการยื่นเอกสารดังกล่าว
เพียงจ านวนไม่ก่ีท่าน ท าให้แผนกงานสหกิจศึกษา ได้รับผลกระทบ คือ 
  ๑. แผนกงานสหกิจศึกษาไม่ทราบวัน เวลา และสถานประกอบการที่อาจารย์จะไปนิเทศ 
  ๒. แผนกงานสหกิจศึกษาไม่สามารถประสานงานแจ้งการนิเทศงานกับสถานประกอบการและ 
                        นักศึกษาสหกิจศึกษาได ้
  ๓. แผนกงานสหกิจศึกษาเตรียมเอกสารให้อาจารย์นิเทศไม่ทัน และไม่เรียบร้อยเท่าท่ีควร 
  ๔. แผนกงานสหกิจศึกษาไม่สามารถตดิตามค่าใช้จ่ายในการนิเทศเพื่อน ามาคุมบญัชี 
                         เงินกองทุนสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาได ้ 
  ๔. แผนกงานสหกิจศึกษาไม่สามารถรวบรวมเอกสารการให้คะแนนจากอาจารย์นิเทศและ 
                         เอกสารอ่ืน ๆ ได้ทันตามแผนการปฏิบัติงาน ท าให้การส่งคะแนนล้าช้า และต้องรีบ  
                         ท าให้เกิดความเส่ียงและความแม่นย าในการใหค้ะแนน 
  ๕. ด้านช่ือเสียงวิทยาลัยฯ เช่น บางครัง้สถานประกอบการไม่สะดวกในการรับการนิเทศ 
                         ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่จ าเป็นต้องรับการนิเทศโดยให้บุคลากรท่านอ่ืนรับการนเิทศแทน 
                         และไม่มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ท าให้สถานประกอบการมองเห็นระบบสหกิจศึกษา 
                         ของวิทยาลัยฯ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปรียบเทียบ และกระทบในระยะยาวกับการร่วมสหกิจ 
                         ศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป กับสถานประกอบการเดิม 
       จงึเรียนให้ท่ีประชุมทราบ และขอความร่วมมือกับทางหลักสูตรวิชา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๖  รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
- การจัดส่งอาจารย์เพ่ือเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางแผนกงานสหกิจศึกษาได้จัดส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรมเพิ่มอีก     
จ านวน  ๒  ท่าน จากจ านวนเดิม ๑๒ ท่าน เป็น  ๑๔ ท่าน ท้ังนี้ ทางแผนกงานสหกิจศึกษาอยากจะส่งอาจารย์



๗ 

 

เพื่อเข้าร่วมอบรมฯ ในคราวละจ านวนมากๆ ในช่วงการช าระค่าลงทะเบียนเข้าอบรมราคาถูกแต่จ าเป็นต้อง   
ส่งในจ านวนจ ากัดเพราะเงินกองทุนฯ ในการจัดส่งน้อย พร้อมแจ้งงบเงินกองทุนสหกิจศึกษาในช่วง  
๑๒  มกราคม  ๒๕๖๐ จ านวนเงินคงเหลือ โดยประมาณ    ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  การจัด ส่งอาจารย์เพื่ อเ ข้าร่ วมอบรมในหลักสูตร “คณาจารย์ นิเทศสหกิจ ศึกษา” 
ท่ีประชุมได้พิจารณาความสัมพันธ์ของยอดเงินกองทุนสหกิจศึกษา จ านวนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรวิชา พร้อมกับจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีออกสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว จึงให้ชะลอ
การส่งอาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศไปก่อน เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอในการช าระค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมอบรมฯ  เนื่องจากในขณะนี้จ านวนนักศึกษาท่ีออกสหกิจศึกษายังมีจ านวนน้อย จ านวนอาจารย์นิเทศ
เฉล่ียโดยรวมแล้ว หลักสูตรละ 2 ท่าน ยังมีเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาท่ีออกสหกิจศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา   

-  การจัดโครงการปฐม/ปัจฉิม 
                   สหกิจศึกษาได้พัฒนาในส่วนของการสอดแทรกเนื้อหา ด้านความรู้ความเข้าใจ ส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษาตลอดมา แต่ยังขาดผู้ให้ความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯน้อย อาจเนื่องจากมีภารกิจ
อ่ืน ๆ ท าให้มีความเข้าใจในการจัดการด้านสหกิจศึกษายังไม่ดีเท่าท่ีควร  จึงขอความร่วมมือในการเข้าร่วมใน
โครงการครั้งต่อไป และขอความร่วมมือให้อาจารย์ท่านผู้ท่ีได้รับการอบรมในหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา ภายในหลักสูตรวิชา ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกิจศึกษากับอาจารย์ที่ยังไม่ได้รับการอบรมฯ เพื่อ
จะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกิจศึกษารวมท้ังการติดตามนักศึกษาในช่วงขณะท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
ในสถานประกอบการ โดยท่ัวถึงกัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

- การจัดท าบอร์ดน าเสนอผลงาน ในโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 
                  จากเดิมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาใช้กระดาษ,รูป,เนื้อหา ติดแปะกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด   
ท่ีไม่ได้มาตรฐาน  ปัจจุบัน ให้ปรับใช้เป็นแผ่นป้ายไวนิลแทน และในส่วนของโครงติดไวนิลทางแผนกงานสหกิจ
ศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายโดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด ๑๒๐x๑๖๐ ซม. แทน โดยประกอบเป็นรูปสามเหล่ียม 
นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถติดป้ายไวนิลได้ ๓ โครงงาน และสามารถน าไปใช้ต่อในโครงการฯถัดไป ท าให้เกิด
ความสะดวกในการน าเสนอและการรับชมจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

- ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา 
                   ล่าสุดในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ทาง สกอ. ได้ให้แผนกงานสหกิจศึกษาใช้ระบบฐานข้อมูลสหกิจ
ศึกษา เพื่อช่วยในเรื่องการรวบรวมข้อมูลหลักสูตร  ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลจ านวนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา และข้อมูลภาวะการมีงานท า  ท าให้ทางแผนกงานสหกิจศึกษามีความสะดวกในการค้นห้าข้อมูล
โดยเฉพาะข้อมูลสถานประกอบการที่สามารถล้ิงค์ได้ในเครือข่าย ท าให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาสะดวกยิ่งขึ้น 
แต่ระบบยังไม่สมบูรณ์เต็มท่ีซ่ึงทาง สกอ. ก าลังปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในภาคการศึกษาถัดไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

-  ข้อมูลร่างการจัดท าประกาศแนวปฏิบัติการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่ืองหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ-จ่ายเงินกองทุนสหกิจศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘  



๘ 

 

                   ทางแผนกงานสหกิจศึกษาได้รับการสนับสนุนในเรื่อง ข้อมูลข้อมูลดังกล่าวจาก ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา และให้ทางวิยาลัยฯ พิจารณาความ
เหมาะสมในส่วนต่าง ๆ และน ามาปรับใช้ ตามท่ีได้ประชุมในระเบียบวาระการประชุมท่ี ๒.๑ และ๒.๒  ท าให้
ทางแผนกงานสหกิจศึกษามีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและมีมาตรฐานมากขึ้น 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 
เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

................................................................. 
เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑  การจัดท าประกาศแนวปฏิบัติการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา 

  นายสมชาย เรืองทอง ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ยกร่างประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการศึกษา
รายวิชาสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา  ตามหนังสือ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่ี    
ศธ ๐๕๘๔/๗๕๓  ลงวันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ให้ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ท่ีประชุมให้หาข้อมูลการจัดท าประกาศแนวปฏิบัติการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
เพิ่มเติม กับทางฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  แล้วให้นัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดท า
ประกาศฯ ในการประชุมครั้งถัดไป 

๕.๒  ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ – จ่าย 
เงินกองทุน สหกิจศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๘  พร้อม ขอทราบแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสหกิจศึกษา
วิทยาลัยฯ ให้มีความสอดคล้องกัน ในแต่ละภาคการศึกษา 
 นายสมชาย เรืองทอง ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ยกประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
ศรี วิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ – จ่าย เงินกองทุน สหกิจศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๘              
ให้ท่ีประชุมพิจารณาความเหมาะสมเรื่องการก าหนดค่าตอบแทน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  ให้แผนกงานสหกิจศึกษาจัดท าแผนการใช้เงินกองทุนสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดย
เริ่มท าตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้วค่อยมาพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องและ
เหมาะสมตามประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ – จ่าย เงินกองทุน สหกิจศึกษา        
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6 
เร่ืองอื่น ๆ 

................................................................. 

-ไม่ม-ี 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.       
                          
                            ลงช่ือ ……………………..…………………………..  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                            (นายสมชาย  เรืองทอง)  
               ผู้ช่วยเลขานุการ/เจ้าหน้าท่ีแผนกงานสหกิจศึกษา 

 
 

                                         ลงช่ือ ……………………..…………………………..  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                            (นางวาจิศา  จันทรักษ์)  
               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 


