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แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
ดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

ประเภทท่ี 13 สถานประกอบการขนาดใหญ่ ด าเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ    
   การท างานดีเด่น 

      (สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง สถานประกอบการที่มีจ านวนแรงงานมากกว่า 200 คน) 
 

 
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 
ท ี่ตั้ง : 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ผู้ประสานงานของสถานประกอบการ : คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล 
โทรศ ัพท์/โทรสาร : 034-816444/ 034-421575 
อ ีเมล์ : pheeraphat.sirawathanakhul@thaiunion.com 
 
 
 

ข้อมูลสถาบันการศกึษาที่จัดส่งข้อมูล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน 
โทรศัพท์/โทรสาร : 081-8116501/ 037-217311 
อ ีเมล์ : chanthima.p@agro.kmutnb.ac.th 
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แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
ดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

ประเภทท่ี 13 สถานประกอบการขนาดใหญ่ ด าเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ    
   การท างานดีเด่น 

 (สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง สถานประกอบการที่มีจ านวนแรงงานมากกว่า 200 คน) 
 
 การร่วมด าเนินการสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเข้าปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า 5 คน/ปี 

 

 ม ีกระบวนการค ัดเล ือกนักศ ึกษาทีม่ ีประส ิทธ ิภาพ 
ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายเพ่ิมผลผลิต เป็นผู้บริหารจัดการ

เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษามี คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเพ่ิมผลผลิตเป็นตัวแทน

บริษัทฯ ท าหน้าทีป่ระสานงานกับผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ซ่ึงบริษัทมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรที่

ได้ด าเนินงานสหกิจศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ท าความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการ 

(MOU) ร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 (ดังภาพที่ 1) ดังนั้นการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจ เบื้องต้น

มหาวิทยาลัยต้นสังกัดคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับดี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ส่งให้ทาง

บริษัทฯ จากนั้นบริษัทฯ ด าเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคลทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับทัศคติในการ

ด าเนินงาน และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจให้แก่ผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัย

รับทราบในล าดับต่อไป  

การด าเนินการเริ่มต้นจากปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้เริ่มมีการรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจอย่างจริงจัง โดยมี

นโยบายให้นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถเข้ามาด าเนินการท าโครงการปรับปรุงงานในบริษัทฯ ได้ โดยเน้นให้

นักศึกษาได้ทั้งความรู้และประสบการณ์จากการลงพ้ืนที่จริง ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการรับนักศึกษาฝึกงาน

ในส่วนของสหกิจศึกษาจ านวนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกปี ยกเว้นในปี 2563 ประเทศประสบวิกฤตสถานการณ์โควิด -

19 ท าให้จ านวนนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษามีจ านวนลดลงจากปี 2562 รายละเอียดข้อมูลการรับนักศึกษาสห

กิจเข้าปฏิบัติงานแสดงดังตารางที่ 1 โดยสรุปจ านวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินการสหกิจศึกษากับ

ทางบริษัท ณ ปัจจุบัน จ านวน 20 สถาบันทั่วประเทศ 
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ตำรำงท ่ 1 จ านวนที่ท าการรับนักศึกษาสหกิจเข้าปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
ชื่อมหำวิทยำลัยท ่รับนักศึกษำสหกิจศึกษำ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 ปี  2563 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  1 1 1 8 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 8 8 12 14 8 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  3 2 5  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(ปราจีนบุรี) 2 2 2 2 7 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง     1 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 3 2 4 4 4 
มหาวิทยาลยันเรศวร  2 8 8 3 
มหาวิทยาลยัสยาม 3 2 5 2 2 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี    2  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม    2  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น     1 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้    2 2 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  3    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี  3    
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   2   
มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม   3   
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี  2 1 2 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 1 1  2  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร     2 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม    3  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    2  

รวมจ ำนวนนกัศึกษำสหกิจต่อป ี(คน) 17 29 40 51 41 

 

 

ภำพท ่ 1 บรรยากาศการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
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 มีนโยบายพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร และจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการสหกิจศึกษา และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์อย่าง

เป็นรูปธรรมโครงสร้างองค์กร และมีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงสร้ำงองค์กร 

ทางบริษัทฯ ภายใต้การท างานของผู้บริหารระดับสูง มีนโยบายมอบหมายให้ฝ่ายเพ่ิมผลผลิตเป็นฝ่าย

หลักในการบริหารจัดการงานด้านสหกิจศึกษา ร่วมกับแผนกอ่ืนๆ ในบริษัทฯ รับนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ภายใต้โครงการ “พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ เ พ่ือเพ่ิมผลผลิตในองค์กร

(Development of Educational Collaboration with  TUM Productivity Academy)  ห รื อ  TUM-

ProEd” ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา

และบุคลากรให้มีศักยภาพร่วมกัน 

2. เพ่ือร่วมกันพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานและสามารถน า

ความรู้ไปใช้พัฒนาให้เกิดนวัตกรรม สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและด้านอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

3.เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างสอง

หน่วยงาน 

4.เพ่ือแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างกัน ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และอ่ืนๆ อันจะเก้ือหนุนการด าเนินการโดยรวมขององค์กร 

ม กำรจัดสรรทรัพยำกรท ่พอเพ ยงให้กับกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ 

ด้ำนงบประมำณ: ทางบริษัทฯ ได้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ส าหรับมาบริหารงาน

ด้านสหกิจศึกษาปีละประมาณ 2-3 ล้านบาท เพ่ือมาให้บริหารจัดการงานด้านสหกิจให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ TUM-ProEd โดยบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้กับนักศึกษาฝึกงานวัน

ละ 300 บาท/คน มจีัดชุดฟอร์ม อุปกรณ์ในการท างานเบื้องต้น อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และ

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยส าหรับพ้ืนที่เสี่ยงให้กับนักศึกษาทุกคน 

ด้ำนบุคลำกร: ทางบริษัทฯ โดยฝ่ายเพ่ิมผลผลิตได้จัดสรรบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ มา

เป็นพ่ีเลี้ยงในการสอนงานและให้ค าปรึกษานักศึกษาตลอดการใช้ชีวิตอยู่ในโรงงาน รวมถึงการจัดอบรมให้

ความรู้และทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ท าสหกิจ นอกจากนี้ยัง
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มีการจัดบรรยายแลกเปลี่ยนกับคณาอาจารย์ และนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปปรับ

ใช้และเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งตัวนักศึกษาเอง และผู้ที่เก่ียวข้อง  

ด้ำนเทคโนโลย และนวัตกรรม: ทางบริษัทฯ โดยฝ่ายเพ่ิมผลผลิตได้มีโจทย์ปัญหาจากในโรงงานให้

นักศึกษาได้คิดค้นหาทางออกใหม่ๆ โดยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนการ

สอน และความรู้ทั่วไปที่สืบค้นได้ทั่วไปเข้ามาช่วยปรับปรุงแก้ปัญหาต่างๆ จนส าเร็จไปด้วยดี นอกจากนี้ยังมี

การจัดประชุม เสวนา และเยี่ยมชมกระบวนการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ  ร่วมกันแต่

ละสายงานการผลิต พร้อมกับสอนงานทั้งแง่ของการจัดการกระบวนการคิด การเรียนเรื่องโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจเช่น Excel, Minitab ให้แก่นักศึกษาสหกิจทุกคน 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาภายใต้การดูแลของฝ่ายเพ่ิมผลผลิตดังนี้ 

1. ก าหนดงบประมาณและแผนงานที่จะด าเนินการประจ าปี  และเกี่ยวกับงานด้านสหกิจศึกษาทั้งหมด 

เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 

2. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จัดสรรจ านวนนักศึกษาสหกิจของแต่ละมหาวิทยาลัยไปตามโค้วต้าที่ได้รับ

การอนุมัติ  พร้อมแจ้งหัวข้อโครงการฯ ที่จะให้นักศึกษาสหกิจเข้ามาด าเนินการ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว ทางบริษัทฯ ท าการวางแผนกันภายใน โดยมีการระบุ

ถึงโครงการฯ ที่นักศึกษาสหกิจแต่ละคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา ว่าจะให้ท าโครงการใด และ

ขอบเขตขนาดไหนตามระยะเวลาของนักศึกษาสหกิจที่เข้ามาอยู่แต่ละมหาลัยที่ไม่เท่ากัน ซึ่งจะมีการระบุตัวพ่ี

เลี้ยงที่จะดูแลนักศึกษาด้วย  โดยก าหนดไว้ พี่เลี้ยง 1 คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน 4 คน 

4. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของตัวนักศึกษาจึงได้ก าหนดงานออกเป็น 2 หัวข้อหลักให้แต่ละคน คือ 

งานโครงการ 40% และงานประจ าตามที่พ่ีเลี้ยงมอบหมาย 60%  

5. เมื่อนักศึกษาสหกิจเข้ามาบริษัทฯ จะได้รับการปฐมนิเทศจากทางฝ่ายบุคคล เพ่ือทราบถึงข้อก าหนด

และข้อปฏิบัติตามๆ เมื่อเข้ามาอยู่ในโรงงาน จากนั้นจะเป็นการส่งตัวมายังฝ่ายเพ่ิมผลผลิต และมีการชี้แจ้ง

ข้อก าหนดในการท างาน และมอบมายงานให้กับนักศึกษา 

6. ในระหว่างตลอดการฝึกงานนักศึกษาจะต้องมาน าเสนองานต่อผู้บริหาร ถึงความคืบหน้าโครงการ

และงานที่ได้รับมอบหมาย และรับค าแนะน า โค้ชงาน และให้แง่คิดต่างๆ ในการท างานกลับไปด าเนินการ 

7. มีการจัดฝึกอบรมเรื่องความรู้ในกระบวนการ เครื่องมือ และแนวคิดในการท างานให้กับนักศึกษา   

สหกิจ พร้อมการทดสอบหลังการสอน เพ่ือเป็นคะแนนเก็บ ในการมอบประกาศนียบัตร 

8. ก่อนจบสหกิจศึกษา  นักศึกษาจะต้องท า Presentation น าเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และ Poster 

เป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับให้ผู้บริหารระดับสูงประเมินผลงาน รวมถึงการประเมินด้านทักษะที่เพ่ิมขึ้นของ

นักศึกษา และมีการมอบประกาศนียบัตร ส าหรับนักศึกษาท่ีได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไป  

9. หลังนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยมีการติดตามหลังจบว่านักศึกษาหางานเป็นอย่างไร เพ่ือมาปรับปรุง

โครงการฯ ภายในบริษัทต่อไป 
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 จัด/ มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
 เนื่องบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางทะเล ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งต้องมีการพัฒนา

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน

กระบวนการผลิต ดังนั้นจึงมอบหมายให้ฝ่ายเพ่ิมผลผลิตได้จัดสรรบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ มา

เป็นพ่ีเลี้ยงในการสอนงานและให้ค าปรึกษานักศึกษาตลอดการใช้ชีวิตอยู่ในโรงงาน (รายละเอียดคุณสมบัติ

และคุณวุฒิของพ่ีเลี้ยงหลักของฝ่ายเพิ่มผลผลิต แสดงดังตารางที่ 2)  

 
ตำรำงท ่ 2 คุณวุฒิของพี่เลี้ยงในฝ่ายเพิ่มผลผลิต 

 
หน้าที่ของพ่ีเลี้ยงรวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ และทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ท าสหกิจศึกษา โดยพ่ีเลี้ยงมีหน้าที่รับผิดชอบนักศึกษาจ านวน 1 คน/ นักศึกษา 4 
คน ในแต่ละรอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาจ านวน 4-8 เดือน แล้วแต่รอบการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับหลักสูตรของ
แต่ละมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสนับสนุน และเรียนรู้แลกเปลี่ยน ด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
ทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนให้มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในที่ตั้งบริษัท และนอกสถานที่  เพ่ือพัฒนาทักษะ 
สมรรถนะการด าเนินงานของพ่ีเลี้ยง รวมถึงเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจ เช่น กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษาสหกิจสู่อุตสาหกรรมในอนาคต มีตัวอย่างกิจกรรมแสดงดังภาพที่ 2 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

กำรศึกษำ สำขำวิชำ ภำควิชำ มหำวิทยำลัย 

คุณพีรพัฒน ์ศิรวัฒนากุล ป. โท 
วิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบการผลติ วิศวกรรมศาสตร ์

ม.พระจอมเกล้า
ธนบุรี 

คุณจรยิา คงเพชร ป. ตร ี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร ์ ม.เกษตรศาสตร ์

คุณภเูบศ แดงไฟ ป. ตร ี
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ทางทะเล อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม ่

คุณนภสัสร มีรอด ป. ตร ี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี

คุณศศิวิมล ตับกลาง ป. ตร ี
วิศวกรรม
กระบวนการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม ่

คุณธัญพิมล ขันทอง ป. โท 
วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ วิศวกรรมศาสตร ์ ม.ศิลปากร 

คุณสรุะพรรณฑวัฒน ์อ่วมเครือ ป. ตร ี
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์ ม.รัตนบณัฑติ 
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ภำพท ่ 2 กิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง พ่ีเลี้ยง คณจารย์ นักศึกษา 
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 จัดให้มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสม และความปลอดภัยของนักศึกษา  
ทางบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ส าหรับมาบริหารงานด้าน   

สหกิจศึกษาปีละประมาณ 2-3 ล้านบาท เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการ 

TUM-ProEd บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้กับนักศึกษาฝึกงานวันละ 300บาท/คน จัดให้มีชุดฟอร์ม 

อุปกรณ์ในการท างานเบื้องต้น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

ส าหรับพื้นที่เสี่ยงให้กับนักศึกษาทุกคน 

โดยเฉพาะอย่างยิงในสถานการณ์ที่ประเทศประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทาง

บริษัทฯ ยังตอบรับการเข้าปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ หากนักศึกษา ผู้ปกครองยินดี ประสงค์เข้า

ปฏิบัติงาน โดยมีมาตรการป้องกัน ควบคุมที่เข้มงวด (ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและ ของมหาวิทยาลัยต้น

สังกัดของนักศึกษา) โดยแนะน าให้นักศึกษาทุกคนมีความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในบริษัทฯ รวมถึง

การใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีตัวอย่างคลิปวิดีโอที่นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้จัดท าขึ้น เรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษาใน

สถานการณ์โควิด-19 สถานการณ์ ความเป็นอยู่ของนักศึกษาในการฝึกสหกิจช่วงโควิด2019 ตามลิ้งค์ที่

ปรากฏ https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/855597801605422  

 

 จัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการท างานของนักศึกษา  
บริษัทฯ จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการท างานของนักศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในระหว่างการด าเนิการสหกิจศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัด Computer/Notebook ที่จ าเป็น และอุปกรณ์ประกอบการลงไปเก็บข้อมูลหน้า

งาน  รวมถึงโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหน้างานที่จะน าไปสู่การปรับปรุงต่อไป 
2. มีการจัดฝึกอบรม และสอบวัดผลหลังอบรม ทั้งหมด 6 หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 
3. จัดการ และมอบหมายหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือให้นักศึกษาสหกิจ เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วย

ผู้จัดการแผนก ตัวอย่างผลงานนักศึกษาสหกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ปฏิบัติสหกิจที่ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด แสดงตัวอย่างกิจกรรมดัง
คลิป VDO https://www.facebook.com/680785408653596/videos/715032526064520 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/855597801605422
https://www.facebook.com/680785408653596/videos/715032526064520
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 มาตรการการด าเนินงานสหก ิจศ ึกษาและการศึกษาเช ิงบูรณาการก ับการท างาน 
- ม ีการปฐมนิเทศ การสอนงาน และการติดตามความกาวหนา ทีม่ ีประส ิทธ ิภาพ 
- ม ีการก  าหนดบทบาท/หนาที่และความรับผ ิดชอบใหแกนักศ ึกษาในสถานประกอบการ

เปรียบเสม ือนพนักงานจริง 
- ม ีการจัดการส ัมมนาน าเสนอผลงานของนักศ ึกษา และม ีผ ูบริหารที่เก ี่ยวของเขารวมรับฟงไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 
 
1. มีการปฐมนิเทศ การสอนงาน และการติดตามความก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ 

มีข้ันตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 วันแรกที่นักศึกษาสหกิจเข้ามาจะมีการปฐมนิเทศโดยฝ่ายบุคคล และฝ่ายเพ่ิมผลลผิตต้น

สังกัด 
 ระหว่างการฝึกงานพี่เลี้ยงจะมีการมอบหมายงานและติดตามให้ด าเนินการตามแผนงานของ

นักศึกษาเป็นระยะๆ  
 มีการจัดการประชุมรายงานความคืบหน้าและให้ค าแนะน ากับผู้บริหารทุก 2 สัปดาห์ 
 มีการจัดฝึกอบรม และสอบวัดผลหลังอบรม ทั้งหมด 6 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ 
2. หลักสูตรการเพ่ิมผลผลิตในองค์กร 
3. หลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
4. หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน 
5. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและMinitabพ้ืนฐาน 
6. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Excel 
 

2. มีการก าหนดบทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วย
ผู้จัดการแผนก ในการด าเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จ  ด้วยการส ารวจสภาพปัญหาหน้า
งาน เก็บข้อมูลวางแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุ พิสูจน์สาเหตุ ก าหนดมาตรการแก้ไข ด าเนินการ
ปรับปรุง ติดตาม จัดท ามาตรฐาน และสรุปผล เป็นไปตามหลักการของกระบวนการ PDCA และกระบวนการ 
DMAIC 

3. มีการจัดการสัมมนาน าเสนอผลงานของนักศึกษา และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังแต่ ละ
ครั้ง โดยก่อนจบการฝึกปฏิบัติสหกิจของนักศึกษาจะต้องด าเนินงาน 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท า Presentation น าเสนอผลงาน 1 ชุด 
2. จัดท า Poster ผลการด าเนินงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 แผ่น 
3. น าเสนอผลงานที่ส าเร็จกับผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 
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4. ประเมินด้านทักษะและพฤติกรรมหลังจบสหกิจโดยพ่ีเลี้ยง หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง 
คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษาประเมินตนเอง 

 
5.ประเมินความเห็นของนักศึกษาก่อนกลับไปศึกษาต่อ หรือก่อนจบการศึกษาต่อการฝึกงาน

ที่บริษัท 
โดยทางบริษัทฯ จะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษสหกิจที่คะแนนมากกว่า 60% ขึ้น 

และหากคะแนนมากกว่า 85% ขึ้นไปก็จะติดเหรียญทองให้ที่ใบประกาศนียบัตรด้วย อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการน าเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจ บริษัทฯ ได้สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสหกิจ
ศึกษา ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการในงาน “The Consortium of Cooperative Education in Agro-
Industry and Management (COCEAM)” ที่จัดแข่งขัน ประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาทั้งประเทศ
ทั้งประเภทโปสเตอร์ (Poster presentation) และแบบปากเปล่า (Oral presentation) ต่อเนื่องมาแล้ว 4 
ครั้ง (2 ปี จัด 1 ครั้ง) บรรยากาศการจัดงานแสดงดังภาพที่ 3 
 

 
 
ภำพท ่ 3 บรรยากาศงาน “The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 
(COCEAM)” จ านวน 3 ครั้ง 
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 มีความพร้อม และ/หรือ ผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานกับสังคมภายนอก  

บริษัทฯ มีความพร้อม และถ่ายทอดประสบการณ์/นวัตกรรมทีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษากับสังคมภายนอก โดยมีระบบการบริหารจัดการงานด้านสหกิจของบริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จ ากัด ที่ประสบความส าเร็จอีกขั้นนี้  เราเรียกว่าเป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในองค์กร (Development of Educational Collaboration with  
TUM Productivity Academy) หรือ TUM-ProEd นั้น  สามารถน ามาเป็นต้นแบบ (Model) ให้กับสถาน
ประกอบการอ่ืนๆ ได้ โดยน าไปปรับใช้เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ที่แต่ละสถานประกอบการก าลังประสบอยู่
ได้หลายๆ มิต ิมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริษัทฯ จึงมีมาตรฐานในกระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษาเป็นที่ยอมรับ  คือจาก

กระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาที่จะมีคณะอาจารย์เข้ามารับฟัง และให้แนะน าต่างๆ จากผลงานของนักศึกษา

สหกิจที่ด าเนินการอยู่ก็จะเป็นการเพ่ิมเติมมุมมองของอาจารย์เข้าไปได้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงการหารือด้านความ

ร่วมมือต่างๆ ร ะหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมกันอีกด้วย โดยทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนในการส่งผู้บริหาร

ของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญเข้าไปร่วมบรรยาย  เสวนาแลกเปลี่ยน 

และวิภากษ์หลักสูตรในเวที และหัวข้อต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์จาก

ประสบการณ์จริงของภาคอุตสาหกรรมอาหารที่น าทฤษฎีจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้

กับการท างานจริงอย่างไร  รวมถึงการถ่ายทอดเรื่องการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  เพ่ือให้ตรงตาม

ความต้องการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆได้  

2. บริษัทฯ ได้มีโครงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยน าผลการทดลอง

ด าเนินงานในกิจกรรมปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ สามารถพัฒนาต่อยอดจนปัจจุบันสามารถจัดตั้งศูนย์การ

ฝึกทักษะด้านประสาทสัมผัสแก่พนักงานให้มีความช านาญเพ่ิมขึ้น จนสามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วง ท าให้

พนักงานมีทักษะด้านประสาทสัมผัสดี และสินค้ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งทักษะนี้สามารถ

เป็นต้นแบบ เผยแพร่ในกลุ่มบริษัทในเครือไทยยูเนี่ยนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถสรุปผลส าเร็จที่ได้รับจากการ

ปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ดังนี้ 

ส ำหรับบริษัทฯ :  

1. ได้รับผลประหยัดต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการโครงการปรับปรุงของนักศึกษา 

2. ได้นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ดีมาเป็นบุคลากรของบริษัท หลังจบสหกิจศึกษา โดยล่าสุด

ในปี 2562 เข้าท างานในต าแหน่งผู้จัดการแผนก 2 ท่านใน และนักศึกษาสหกิจที่ผ่านกระบวนการฝึกงานจาก

บริษัท หลังเรียนจบจะให้เวลาหางานไม่เกิน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่จบ (ไม่รวมคนที่เรียนต่อและท าธุรกิจ

ส่วนตัว)  
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3. ได้รับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับชาติ ประจ าปี 2562 ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจ

ศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น “คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล” ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต และผู้อ านวยการศูนย์

ฝึกอบรมด้านการเพ่ิมผลผลิตในองค์กร โดยรางวัลความส าเร็จนี้ท าให้ทางบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันที่จะขับเคลื่อน

และพัฒนาโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส ำหรับนักศึกษำ :  

1. ได้ความรู้และประสบการณ์จริงการการฝึกงานที่บริษัทฯ ทั้งเรียนรู้กระบวนการท าโครงการให้

ประสบความส าเร็จ และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรหรือชีวิตท างาน 

2. ได้น าประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาต่อ หรือปรับใช้ในชีวิตการท างานในอนาคต 

3. สามารถน าความรู้ที่เรียนประยุกต์ใช้งานกับการท างานจริงได้ 

4. มีโอกาสสูงในการได้งานหลังเรียนจบ จากบริษัทฯ หากมีผลประเมินอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์

ก าหนด 
 




