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แบบเสนอขอมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

ดีเดนระดับชาติ ประจําป พ.ศ. 2564 



 มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานให้งานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การท างานประสบความส าเร็จ 

สหกิจศึกษา “Cooperative Education” เปนระบบการศึกษาที่เนนประสบการณที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงานจริงในองคกรผู ใชบัณฑิต ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงบูรณาการโดยใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา 
นักศึกษาไดท างานตรงตามสาขาวิชาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพและมีประโยชนตอองคกรผูใชบัณฑิต ใน
ประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่พัฒนาระบบสหกิจศึกษาในป พ.ศ. 2536 โดย
ความรวมมือจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาครัฐ พร้อมทั้งพบว่าผลการด าเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของบัณฑิตที่จบหลักสูตรมีพัฒนาการดีขึ้นมากหลังจากการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้เริ่มโครงการสหกิจศึกษาน าร่องตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายแรกๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการน าร่องในการ
จัดการศึกษาสหกิจศึกษานี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับงาน
ด้านสหกิจศึกษาอย่างยิ่ง โดยบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาลงในหลักสูตรของคณะต่างๆ การด าเนินงานสหกิจศึกษาจึง
เติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการผลักดันกา ร
ด าเนินงานสหกิจศึกษา และเพื่อรองรับการขยายงานการพัฒนางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น 
คล่องตัว ในปี พ.ศ. 2553 จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” (Cooperative Education and Career 
Development Center) เพื่อด าเนินการด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมภายใต้การก ากับดูแลของรอง
อธิการบดี และด้วยความมุ่งมั่นในการด าเนินงานสหกิจศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในระหว่างการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ท าให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษาระดับชาติ” ในงานวันสหกิจศึกษาไทย 
คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2553 และรางวัล “สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปี 2556” ในงานวันสหกิจศึกษา
ไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 และในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล 
“สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น” ซึ่งถือเป็นความส าเร็จอีกขั้นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมโครงการน าร่องสหกิจศึกษาในปี 2545 เป็นปีแรก โดยส่ง
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการจริง การด าเนินการเก่ียวกับสหกิจศึกษาในปีแรกนั้นอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบดูแลของส านักงานวิชาการประสานงานมาทางคณะฯ จะให้เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษาโดย
เร่ิมตั้งแต่การติดต่อสถานประกอบการเพื่อส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดการประชุมระหว่างคณะบัญชีกับ
ตัวแทนสถานประกอบการ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา วัตถุประสงค์ของโครงการสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานของนักศึกษา ระยะเวลาการปฏฺบัติงาน การจัดท ารายงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสถาน
ประกอบการ และคณะบัญชีได้จัดโครงการบรรยายเสริมเกี่ยวกับความรู้ด้านบัญชีให้กับสถานประกอบการด้วย 

 เนื่องจากดิฉันได้เข้าปฏิบัติงานที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ท าให้ได้ร่วมด าเนินการ
สหกิจศึกษาของคณะบัญชี ตั้งแต่เริ่มโครงการน าร่องในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงาน
ยังสถานประกอบการเป็นรุ่นที่ 1 จึงได้มีโอกาสในการท าความเข้าใจการบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นระบบการศึกษา
ที่ผสมผสาน การเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อย่างมีระบบ โดยนักศึกษา
ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 
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หัวใจส าคัญของสหกิจศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการ
ท างานทันทีที่จบการศึกษา และให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชุมวิชาการสหกิจศึกษาไทยอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
ศึกษาถึงองค์ความรู้ทางด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษาที่มีการน าผลงานด้านสหกิจศึกษาไปเผยแพร่และขยายผลสู่
สังคมให้เกิดความยั่งยืน เช่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาไทย “กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” 
ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2556  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ในปีนั้น มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติประเภท รางวัลสถาบันศึกษาดีเด่น จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา 

        
 

 ในปีการศึกษา 2558 ดิฉันได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมท าให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผนและการด าเนินการในโครงการสหกิจศึกษา
ของคณะบัญชี ในรุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 30 และมีส่วนช่วยในการวางแผนการด าเนินงานสหกิจศึกษารุ่นต่อๆ มา โดย
มีขั้นตอนการบริหารจัดการและวางแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เมื่อได้รับแผนก าหนดการด าเนินงานสหกิจศึกษาและระยะเวลาการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพแล้ว จะด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะ
บัญชีได้ทราบ ซึ่งคณะบัญชีได้จัดให้มีการปฏิบัติงานยังสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ใน
ระหว่างที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงาน ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษากรอกใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษาผ่านระบบสหกิจศึกษาออนไลน์  

2. จัดท าแผนงานการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาและจัดท าปฏิทินโครงการสหกิจศึกษา ในส่วน
ของคณะบัญชีให้สอดคล้องกับแผนก าหนดการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  

3. คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็น ทัศนคติ 
และสายอาชีพที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน เพื่อแนะแนวทางการการเลือกสถานประกอบการ 
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4. ในการเลือกปฏิบัติงานของสถานประกอบการในประเทศไทย ทางคณะได้ให้นักศึกษาติดต่อ
สถานประกอบการเอง เพื่อฝึกให้นักศึกษาสามารถสมัครงานเอง โดยการยื่นใบสมัคร การเขียน Resume การ
สัมภาษณ์งาน และการรอผลการรับเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งเสมือนกับการที่นักศึกษาต้องไปสมัครงานจริงเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและด าเนินการตามขั้นตอนของศูนย์สห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพอย่างเคร่งครัด โดยคณะบัญชีจะให้ข้อมูลเครือข่ายที่คณะฯ ได้สร้างความร่วมมือระหว่าง
บริษัทกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมไว้ 

 

       
 

5. กรณีส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในต่างประเทศนั้น คณะบัญชีได้มีการติดต่อ
สถานประกอบการ ณ สปป.ลาว ตามเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาสมัคร เพื่อทางคณะจะท าการสัมภาษณ์นักศึกษาเบื้องต้นโดยอาจารย์ในคณะและ
ตัวแทนจากสถานประกอบการของ สปป.ลาว เกี่ยวกับความรู้ทางบัญชี และด้านภาษา ต่อจากนั้นนักศึกษาจะต้องส่ง
ประวัติส่วนตัว (Resume) ที่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งผลสอบภาษาอังกฤษไปยังสถานประกอบการที่ สปป.ลาว และ
สถานประกอบการจะนัดสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์นั้น จะเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  
 

            
 

6. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การ
ปฏิบัติตน การชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ การจัดท ารายงานและการน าเสนอบทความสหกิจศึกษา พร้อมทั้ง
นักศึกษาจะได้รับหนังสือส่งตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อไปยื่นในวันที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันแรก
ของการท างาน 
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7. คณะบัญชีจะจัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเพื่อดูแลให้ค าแนะน า และไปนิเทศงานยังสถาน
ประกอบการ จ านวน 2 คร้ัง โดยในคร้ังแรกจะไปในช่วงต้นของการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และในครั้งที่ 2 จะ
ออกไปเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและความส าเร็จของโครงการ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในส่ วนของการจัดท า
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งไปสร้างเครือข่ายที่ดีกับสถานประกอบการ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
กันในอนาคต ทั้งนี้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้น าความรู้ที่ได้
อบรมในครั้งนั้นมาช่วยในการด าเนินการบริหารจัดการ และวางแผนงานด้านสหกิจศึกษาให้กับคณะบัญชีในแต่ละรุ่น 
 

            
 

8. เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบ 16 สัปดาห์แล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บทความสหกิจศึกษา ทั้งแบบรูปเล่มและไฟล์ข้อมูลบันทึกในซีดี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสห
กิจศึกษาจะต้องให้ข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงาน และแบบฟอร์มต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติงานด้วย 

9. การน าเสนอผลงานสหกิจศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษา และการประเมิน ในรุ่นที่ 28 และ รุ่นที่ 30 การน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาจะอยู่ในรูปแบบสัมมนา แต่
ในปัจจุบันรูปแบบการน าเสนอเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เป็นการน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และพัฒนามาสู่การจัด
นิทรรศการการน าเสนอในรูปแบบของ roll up  

10. เตรียมสรุปผลการด าเนินการสหกิจศึกษา และส่งผลการศึกษาไปยังส านักงานวิชาการ 
 

   
  

 มีการต่อยอดและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างานอย่างต่อเนื่อง 
แม้ว่าการด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในช่วงปีการศึกษา  2545–2547 จะมี

ปัญหาและอุปสรรคด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา หรือประเด็นการประสานงานติดต่อสถาน

ประกอบการซึ่งขาดความเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษาเช่นกัน แต่จากการสอบถามความคิดเห็นจากสถาน

ประกอบการที่รับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาพบว่า สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
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วิชาการมากขึ้น แบ่งเบาภาระงานของสถานประกอบการมากขึ้น และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปมีพัฒนาการทาง

สายอาชีพมากขึ้น คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหาร

จัดการงานด้านสหกิจศึกษามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 18 ปี 

1. แผนการศึกษา ในช่วงแรกของการบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรนั้น คณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ด าเนินการวางแผนให้รายวิชาสหกิจศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ
นักศึกษาจะต้องกลับมาเรียนต่อในภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้น าความรู้จากการออกปฏิบัติสหกิจศึกษามาประยุกต์ใช้
กับในรายวิชาสัมมนาบัญชีการเงิน แต่จากการไปนิเทศสหกิจศึกษา ผู้ประกอบการแต่ละแห่งได้แสดงความคิดเห็นว่า
เมื่อนักศึกษาได้ปฎิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียนรู้งานเรียบร้อยแล้ว ทางสถานประกอบการประสงค์จะ
รับนักศึกษาเข้าท างานเลย ท าให้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงพิจารณาประชุมวางแผนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาในชั้นปีต่อมา โดยการจัดรายวิชาสหกิจศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้สอดรับ
กับความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้งานหลังท าจากส าเร็จการศึกษา 

2. การปรับปรุงปฎิทินสหกิจศึกษาคณะบัญชี เมื่อศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาและระยะเวลาการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาแล้วนั้น ทางคณะบัญชีจะ
น าข้อมูลดังกล่าวและมาปรับเป็นปฏิทินสหกิจศึกษาคณะบัญชี โดยใส่รายละเอียดต่าง ๆ ไว้ เพื่อแจกให้นักศึกษาในวัน
ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะก าหนด  

3. มีการพัฒนาแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มและขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปัจจุบันการพัฒนา
แบบฟอร์มเอกสารเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับสถานประกอบการที่มีผู้บริหารหรือหัวหน้า
งานเป็นชาวต่างชาติ และรองรับการขยายงานสหกิจศึกษาสู่การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ แบบฟอร์มหนังสือ
รับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานหรือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้สถานประกอบการใช้เป็นเอกสารยืนยันการ
ใช้ประโยชน์จากผลงานหรือการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทีมีต่อสถานประกอบ และหนังสือยินยอมให้
เผยแพร่ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาระบบออนไลน์ส าหรับน ามาใช้ในการประเมินโครงการ 
ประเมินสถานประกอบการ เป็นต้น 

 
 

4. การผลักดันให้นักศึกษาท าบทความวิชาการสหกิจศึกษา เนื่องจากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี ลักษณะการท างานเป็นงานประจ าเสียส่วนใหญ่ ท าให้นักศึกษาไม่มีโครงงานเหมือนกับสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นจึงท าการผลักดันให้นักศึกษาน ารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ท าส่งอาจารย์ที่ปรึกษา 
เขียนเป็นบทความวิชาการสหกิจศึกษาตามรูปแบบของคณะบญัชีก าหนด และท าให้อยู่ในรูปแบบของศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพก าหนด เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ผลงานที่ส่งประกวดประกอบด้วย ผล
งานสหกิจศึกษา (ในประเทศ) จ านวน 6 ผลงาน และผลงานสหกิจศึกษานานาชาติ จ านวน 3 ผลงาน ซึ่งผลการ
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ประกวดนั้น ผลงานสหกิจศึกษานานาชาติ คณะบัญชีได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ของนางสาวจิรัฐิติกาล ตาดี 
ชื่อบทความ การตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange on Auditing) และ รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ของนายยลเดช เลิศพีรพันธุ์ ชื่อบทความ การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร (Auditing of Cash Disbursement and Admin Expense) และเมื่อมหาวิทยาลัยส่งประกวดระดับ
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน นักศึกษาได้รับรางวัล “นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น” ซึ่งถือ
เป็นความส าเร็จของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 คณะได้ส่งผลงานเข้าประกวด 
ประกอบด้วย ผลงานสหกิจศึกษา (ในประเทศ) จ านวน 3 ผลงาน และผลงานสหกิจศึกษานานาชาติ จ านวน 3 ผลงาน 
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2563 คณะได้ส่งผลงานเข้าประกอบและได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนานาชาติดีเด่น ได้แก่ 
นางสาวอนงค์ งิ้วลาย คณะบัญชี โครงงาน “Loan Classification and Provision of Bank from Lao PDR” ถือ
เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการให้กับนักศึกษาเพิ่มข้ึน  

5. การน าเสนอบทความวิชาการสหกิจศึกษา จากเดิมการน าเสนอรายงานผลการออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาจะอยู่ในรูปแบบการน าเสนอหน้าคณะกรรมการผู้ประเมินและเพื่อนๆ ในห้อง แล้วอภิปรายประเด็นการท างาน
และทฤษฎีที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสถานประกอบการ ท าให้การน าเสนอในรูปแบบดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอสูงและใช้เวลาในการน าเสนอหลายวัน ท าให้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอ
แบบใหม่ คือให้นักศึกษายืนประจ าจุดติดตั้งโปสเตอร์ของตนและน าเสนอต่อคณะกรรมการทีละคน และจะมีเพื่อนๆ 
ค่อยฟังด้วย หากกรรมการหรือเพื่อนๆ สงสัยก็สามารถสอบถามได้ทันที เมื่อทุกคนน าเสนอเสร็จ คณะกรรมการจะมี
การคัดเลือกบทความสหกิจศึกษาและการน าเสนอที่มีคะแนนสูงที่สุด และให้นักศึกษามาน าเสนออีกครั้งบทเวที 
เพื่อให้คณะกรรมการและเพื่อนๆ ได้รับฟัง ซึ่งท าให้ทุกคนได้รับฟังการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ประเด็นที่มีจุดต่างของ
สถานประกอบการของตนเอง ในปีการศึกษา 2562 คณะบัญชีได้พัฒนาจากการจัดท าเป็นโปสเตอร์ ให้เปลี่ยนเป็น 
Roll up เพื่อความสะดวกต่อการพกพาไปน าเสนอที่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก าลังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน
อย่างรวดเร็วและรุนแรง ท าให้ต้องปิดสถานศึกษาในชั่วขณะหนึ่ง จึงได้วางแผนผลักดันให้การด าเนินการของ
กระบวนสหกิจศึกษาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงได้จัดให้นักศึกษาน าเสนอรายงานผลการออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาผ่านระบบ VDO Conference ZOOM 

   
 

6. การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสหกิจศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษาซึ่งเป็นวิชาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ประสงค์จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับ
การอบรมที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิชาชีพ เช่น ภาษีอากรทั้งระบบ การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดท ารายงานทางการเงิน
ด้วยโปรแกรม excel เป็นต้น  
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7. การผลักดันให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์การบัญชีมืออาชีพ SPAC ก่อนออกสหกิจศึกษา ซึ่งศูนย์การ
บัญชีมืออาชีพ Sripatum University Professional Accounting Center : S-PAC เป็นความร่วมมือระหว่าง
สมาคมส านักงานบัญชีไทย (TAFA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) และ บริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์แทนท์ จ ากัด 
(IA) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านการจัดท าบัญชี ด้านภาษีตลอดจนการน ารายงานที่ได้จากการ
จัดท าบัญชีมาสรุปและน าเสนอให้กับหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้บังคับบัญชาได้ ทั้งนี้ ศูนย์การบัญชีมืออาชีพ ยังเป็นศูนย์
ให้บริการงานในด้านการจัดท าบัญชี ด้านภาษีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี ตามที่กรมสรรพากรและกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าก าหนด อีกทั้งในส่วนงานด้านที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชี วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจด้วยคณาจารย์
ประจ าคณะบัญชีผู้มีประสบการณ์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมส านักงานบัญชีและบริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์
แทนท์ จ ากัด การผลักดันในครั้งนี้เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้านการลงบันทึกบัญชี จากตัวจริงประสบการณ์จริง 
โดยคุณดารินทร์ หยกไพศาล ที่ปรึกษาสมาคมส านักงานบัญชีไทย ทั้งนี้ นางสาวจิรัฐิติกาล ตาดี ที่ได้รับรางวัล “นัก
ศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น” และนายยลเดช เลิศพีรพันธุ์ ก็ได้เข้ามาปฎิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการบัญชีมืออาชีพ 
SPAC เช่นกัน 

           

 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ                    
กับการท างาน โดยมีการน างานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานไปเผยแพร่
และมีการขยายผลสู่สังคมให้เกิดความยั่งยืน 
สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา 

นักศึกษาได้ท างานตรงตามสาขาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต มักก าหนดงานเป็นโครงงานพิเศษ หรือ

หัวข้อพิเศษส าหรับงานประจ าที่สามารถท าให้ส าเร็จได้ หรือ ท าความเข้าใจได้ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

จะจัดหาพี่เลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ท าหน้าที่ก ากับและดูแลการท างานของนักศึกษา จะเห็นได้ว่าสหกิจ

ศึกษาช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี  จึงมีการ

ขยายผลและน าสหกิจศึกษาไปใช้อย่างแพร่หลายทัว่โลก ในการด าเนินงานสหกิจศึกษานัน้ สถานประกอบการเป็นส่วน

ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะหากสถานประกอบการไม่เข้าใจในบริบทของสหกิจศึกษาแล้ว จะท าให้ยากต่อการส่ง
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นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ซึ่งสหกิจศึกษานั้น เน้นว่านักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท ซึ่งจะ

มีต าแหน่งงานเช่น พนักงานบัญชี ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น ท าให้จะต้อง

ปฏิบัติงานด้านบัญชีหรือสายงานที่เก่ียวข้องกับบัญชีโดยตรง  

ดังนั้น คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการ

เผยแพร่ขยายผลสู่สังคมให้มีความยั่งยืนขึ้น ด้วยลักษณะงานสหกิจศึกษาของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะ

ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู้พิจารณาร่วมกับสถานประกอบการในการมอบหมายงานให้นักศึกษา ใน

ลักษณะของการแก้ปัญหาที่เผชิญในภาคอุตสาหกรรม ในสถานประกอบการนั้นๆ และต้องให้นักศึกษาได้มีโอกาสเห็น

ภาพรวมขององค์กร พร้อมทั้งให้นักศึกษาจัดท าบันทึกประสบการณ์ที่ได้รับในแต่ละวัน อีกทั้งสถานประกอบการหรือ

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้เคยแสดงความคิดเห็นว่าหลักสูตรที่มุ่งเน้นสอนเชิงวิ ชาการ จะไม่สามารถผลิตบุคลากรที่มี

คุณภาพตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้ โดยประเด็นหลักคือขาดแรงงานที่มีทักษะทางอาชีพและ

ขาดการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ สถานประกอบการจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพึ่งกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงตามความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

คณะฯ จึงได้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการสหกิจศึกษาระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ

สถานประกอบการต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษาทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องเสมอมา อาทิ เช่น 

1. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สมาคมส านักงานบัญชีไทย (TAFA) 
และ บริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์แทนท์ จ ากัด (IA)  

2. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 
ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความช านาญในเร่ืองการตรวจสอบภายใน 

3. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและ
กฎหมาย จ ากัด 

4. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทชั้นน าทางด้านเทคโนโลยี 3 
บริษัท ได้แก่ บริษัท ฤทธิ์ โซลูชั่น จ ากัด บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จ ากัด และบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จ ากัด 

5. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
6. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สภาวิชาชีพผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี

แห่งชาติลาว ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศสปป.ลาว 
7. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

ภาคสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศสปป.ลาว 
8. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สถานประกอบการ 60 แห่ง 
9. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทมหาชน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เชาว์

สตีล อินดัสทรี้ จ ากัด (มหาชน),บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)  
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10. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

11. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
12. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) 
13. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
14. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สถานประกอบการ 6 บริษัท ได้แก่  

บริษัท บนกองเงินกองทอง แอ็คเคาท์ติ้ง จ ากัด  บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด  บริษัท ฟู้ด อีควิป

เม้นท์ จ ากัด  บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จ ากัด บริษัท เบ็กซ์ซิส จ ากัด และบริษัท แลนด์มาร์ค อีซีซี จ ากัด 

15. และในปีการศึกษา 2563 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นว่าบุคคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเงิน การใช้สื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การสื่อสาร
ออนไลน์ และความรู้ความเข้าใจในการน าระบบ e-Payment มาใช้ในระบบงานในองค์กร ซึ่งเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ต่อระบบสหกิจศึกษาในอนาคต จึงได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สถานประกอบการ 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดี
เอส ธุรกิจและการบัญชี จ ากัด บริษัท พีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล การบัญชี จ ากัด บริษัท นุนแท่น กรุ๊ป จ ากัด บริษัท 
เพียว อินทริเกรท เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เพียว ไอที จ ากัด บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จ ากัด บริษัท ยู-พ้อยท์ 
จ ากัด และบริษัท ซัคเซส แอคเค้าน์ โซลูชั่น จ ากัด   
 

 
นอกจากนี้ กระบวนการของสหกิจศึกษาจะช่วยให้สถานประกอบการมีโอกาสในการสรรหาบุคลากรประจ า

ในการด าเนินงาน และเป็นเวทีให้คณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้สร้างผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการพัฒนากระบวนการท างานด้านสหกิจศึกษามาโดยตลอด โดยในแต่ละปี
การศึกษา นักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ผ่าน
โครงการสหกิจศึกษา แต่ยังขาดการติดตามผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น ดิฉันจึงได้ร่วมกับทีมคณาจารย์ จึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษาของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาต่อรายได้จากงานประจ า ระยะเวลาการได้งานท า และประเภทขององค์กรที่ท างานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และได้ส่งบทความเพื่อเข้าร่วม การประชุม
และสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: 
AccEC 2020) “Innovative Learning and Teaching in Accounting” ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 สภา
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วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม” รหัสบทความ 1-R-018 เพื่อเป็นการน างานด้านสหกิจศึกษาไป
เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อการขยายผลสู่สังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 

 เป็นบุคคลที่ท าให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
ของสถานศึกษาประสบความส าเร็จตามมาตรฐาน และเป้าหมายของสถานศึกษา 
ตลอดระยะเวลาของการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาได้มีการบริหารจัดการ วางแผนการปฏิบัติงาน (ดัง

รายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 1) รวมทั้งปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยยึดร่างมาตรฐานสหกิจศึกษาเป็นแนวปฏิบัติมา

โดยตลอด เน้นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการทบทวนงานอย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสหกิจศึกษาของคณะบัญชี เพื่อให้สอดรับกับการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ผ่านมา ท าให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมให้ของคณะบัญชี 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมประสบความเร็จ และเป็นที่ยอมรับในระดับคณะ ระดับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 

โดยยึดหลักการด าเนิน 3 ฝ่าย สถาบันการศึกษา นักศึกษา สถานประกอบการ และ เน้นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใช้ และใช้ช่องทางสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ ในการท างาน และมีการทบทวน ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานสม่ าเสมอ 

และท าให้เกิดประสิทธิภาพ คณะบัญชีเป็นคณะหนึ่งที่ด าเนินการสหกิจศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและให้

ความร่วมมือเก่ียวกับสหกิจศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ได้รับรางวัลต่างๆ 

มากมาย ดังต่อไปนี้ 

รำงวลัปี 2558 จ ำนวน  6 รำงวัล 
1. โครงงาน ผลงานดีเด่น ดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ระดับชาติ จ านวน 1 ผลงาน 
2. โครงงาน ผลงานดีเด่น ดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่าย จ านวน 1 ผลงาน 
3. โครงงาน ผลงานดีเด่นดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบัเครือข่าย จ านวน 1 ผลงาน 

4. โครงงานดา้นนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย จ านวน 1 ผลงาน 

5. สถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับเครือข่าย จ านวน 1 ผลงาน 

    บริษัท โฮมโปรดักส์ เซน็เตอร์ จ ากัด (มหาชน) โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

6. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดน่ในสถานประกอบการ ระดับเครือข่าย จ านวน 1 รางวัล 

   คุณชลิฏฐา พรหมประเสริฐ Division  Manager บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

รำงวัลปี 2559 จ ำนวน  9 รำงวัล 
1. โครงงาน ผลงานดีเด่น ดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่าย จ านวน 2 ผลงาน 
2. โครงงาน ผลงานดีเด่นดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบัเครือข่าย จ านวน 2 ผลงาน 

3. โครงงานดา้นนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย จ านวน 2 ผลงาน 

4. สถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับเครือข่าย จ านวน 1 ผลงาน 

    บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  
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5. สถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับเครือข่าย จ านวน 1 ผลงาน 

    บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด (บริษทัในเครือข่ำยของคณะบัญชี) 

6. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดน่ในสถานประกอบการ ระดับเครือข่าย จ านวน 1 รางวัล 

   คุณอภิชาติ วงศกาวี  บริบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

รำงวัลปี 2560 จ ำนวน 10 รำงวัล 
1. สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาตดิีเด่นระดบัชาต ิจ านวน 1 รางวัล 

2. สถานศึกษาด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาตดิีเด่นระดบัเครือข่าย จ านวน 1 รางวัล 

3. โครงงาน ผลงานดีเด่น ดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ระดับชาติ จ านวน 1 ผลงาน 
4. โครงงาน ผลงานดีเด่น ดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่าย จ านวน 1 ผลงาน 
5. โครงงาน ผลงานดีเด่นดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบัเครือข่าย จ านวน 2 ผลงาน 

6. โครงงานดา้นนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย จ านวน 2 ผลงาน 

7. สถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับเครือข่าย จ านวน 1 ผลงาน 

    บริษัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)  

8. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดน่ในสถานศึกษา ระดบัเครือข่าย จ านวน 1 รางวลั 

    อาจารย์ส ารวย  เหลือลน้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

รำงวัลปี 2562 จ ำนวน 8 รำงวัล 
1. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น คณะบัญชี 
2. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ คุณสุภางค์ โสภณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน) 
3. สถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
4. คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ผศ. สุพล พรหมมาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ที่ปรึกษาการท างานในสถานประกอบการดีเด่น คุณธวัชชัย ภัทรวงศ์วิสูตร บริษัท บุ๊คลิงค์ จ ากัด 
6. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายนพรัตน์ เอี่ยมกัน สาขาวิชาการออกแบบอิน

เทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย 
7. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวจิรัฐิติกาล ตาดี คณะบัญชี 
8. โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชมเชย นางสาวนุชศรา จู

พันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รำงวัลปี 2563 จ ำนวน 6 รำงวัล 

1. รางวัลสถานศึกษาด าเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย 
2. รางวัลที่ปรึกษาการท างานดีเด่นในสถานประกอบการ นางสาวจิราภรณ์ จันทร์อ ารุง บริษัท บุ๊คลิงค์ 

จ ากัด ระดับเครือข่าย 
3. รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น บริษัท รัชพรการบัญชี

ภาษีอากรและกฎหมาย จ ากัด ระดับเครือข่าย (บริษัทในเครือข่ำยของคณะบัญชี) 
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4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมหัสธนะ หมื่นเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงงาน “การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพื่อคิด
ปริมาณของงานระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารห้องชุดขนาดใหญ่” ระดับเครือข่าย 

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ นางสาวพัชรินทร์ 
สังวาล นางสาวธัญชนก รามสิทธิ์ และนายชาญหรัณย์ บุษรากุล คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ต 
โครงงาน “การออกแบบภาพประกอบและการท าบอร์ดเกม” ระดับเครือข่าย 

6. รางวัลชมเชย ประเภทนานาชาติดี เด่น นางสาวอนงค์ งิ้วลาย คณะบัญชี โครงงาน “Loan 
Classification and Provision of Bank from Lao PDR” ระดับเครือข่าย 

      

       

     
 

ดิฉันได้ส่งผลงานของ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบภายในเล็กๆ ที่

มีจ านวนผู้ตรวจสอบเพียง 5 ชีวิต รับงานตรวจสอบภายในให้กับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ (ที่ไม่มีฝ่าย

ตรวจสอบภายใน) มีลูกค้าเพียงไม่กี่บริษัทต่อปี ก่อนขยับตัวเข้ามารับงานตรวจสอบภายในให้กับบริษัทที่เตรียมเข้าจด

ทะเบียนใน SET และ MAI จนถึงวันนี้บริษัทมีทีมตรวจสอบภายในที่เป็นพนักงานประจ ากว่า 50 ชีวิต กลายเป็น

บริษัทตรวจสอบภายในที่มีลูกค้าในมือที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากกว่า 20 องค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในเรื่องเกี่ยวกับการรับนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาเข้ามาปฏิบัติงาน โดยพร้อมที่จะรับนักศึกษาได้ในจ านวนมาก จนได้รับคัดเลือกเป็น สถานประกอบการ

ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2559 
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และอีกผลงานที่ได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม นั่นคือ การคัดเลือกนางสาวนงนภัส ใจจร ศิษย์เก่าคณะ

บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เคยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษ ได้รับคัดเลือกให้แสดงประวัติในเว็บไซต์ของสมาคมสห

กิจศึกษาโลก ใน Hall of Fame 2016-2017 ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นอย่างยิ่ง 

 
 

ทั้งนี้ คณะบัญชีได้เห็นความส าคัญของโครงการสหกิจศึกษา จึงได้ให้ความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษา

ของมหาวิทยาลัย และด าเนินการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เพราะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นอีก

ทางหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาได้งานท าเมื่อส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นผลดีแก่นักศึกษา และยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยคือ เรียนกับตัวจริง 

ประสบการณ์จริง 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปัจจุบันรายวิชาสหกิจศึกษาได้ถูกบรรจุไว้ ในทุกหลักสูตร โดยในปี

การศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ รุ่นที่ 37 (2/2563) จ านวนมี

จ านวนทั้งสิ้น 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาในหลักสูตร และมีบริษัทที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น 152 

บริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ทางคณะบัญชีให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาร้อยละ 100 เพราะเล็งเห็นถึง

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นอย่างสูง ส าหรับจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับการจ้างงานจากสถาน

ประกอบการที่ไปปฎิบัติสหกิจศึกษาในระยะ 6 เดือน หลังส าเร็จการศึกษา (ย้อนหลัง 1 ปี) คณะบัญชี  มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 100 

จะเห็นว่า คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความส าคัญและสนับสนุนสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่

ส าคัญที่ท าให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีความสามารถในการ ปรับตัว 

แก้ปัญหาที่เกิดในงานและองค์กรท าให้มีความพร้อมในการท างานมากที่สุดเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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 ประวัติย่อของผู้ปฏิบัติกำรในสถำนศึกษำ 

 

ชื่อ-สกุล   จิตรลดำ  วิวัฒน์เจริญวงศ์ 

วุฒิกำรศึกษำ  

ปริญญาโท: Master of International Business (M.I.B.) 
Swinburne University of Technology, Australia 
 
ปริญญาตรี : B.Tech. (Business Information Technology) 
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand 
 
ปริญญาตร ี: B.S. (Accounting) (Second class honors) 
Bangkok University, Thailand 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

Sweet Success Co., Ltd. 
ต าแหน่ง: Manager 
 
KS COM Enterprise Co., Ltd. 
ต าแหน่ง: Accountant 
 
Faculty of Accountancy, Sripatum University 
ต าแหน่ง: Advisor of Sat-Sun Student Program 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในปจัจุบัน 
Director of Sripatum University Professional Accounting Center 
School of Accountancy 
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