
แบบเสนอข้อมูลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
ดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ประเภทท่ี 4 สถานศึกษาด าเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น 

 ร้อยละ 50 ของหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน รวมทั้งหลักสูตร    
ผ่านการรับรองจาก สป.อว. และองค์กรวิชาชีพ 
(แสดงข้อมูลเป็นกราฟหรือตาราง พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม สรุปข้อมูลไม่เกิน 2 หน้า A4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานครบทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ และทุกหลักสูตรผ่านการรับรองจาก สป.อว. และองค์กรวิชาชีพ ร้อยละ 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้
เริ่มด าเนินการส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งแรกเมื่อ ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 โดยเริ่มจาก
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 หลักสูตร ต่อมาได้เพ่ิมจ านวนหลักสูตร นักศึกษา อาจารย์นิเทศและสถาน
ประกอบการเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันปีการศึกษา พ.ศ. 2563 มีจ านวนหลักสูตรที่ส่ง
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 27 หลักสูตร จ านวนนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 279 คน และ
จ านวนสถานประกอบการ 175 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการด าเนินงานส่งนักศึกษาออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแล้ว 9 ปี และได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 6 ผลงาน ได้แก่  

- รางวัลสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
- รางวัลผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
- รางวัลที่ปรึกษาการท างานในสถานประกอบการดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
- รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
- รางวัลสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
- รางวัลโครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2564 จ านวน    

61 รางวัล รวมผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างทั้งหมด 67 รางวัล 

 
ภาพหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานจากฐานข้อมูล CWIE สป.อว. 
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 ร้อยละ 50 ของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ               
กับการท างานเลือกที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา

การกับการท างานสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน เลือกที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ               
กับการท างานเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปีการศึกษา พ.ศ. 2563 มีจ านวนหลักสูตรที่ส่งนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 27 หลักสูตร จ านวนนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 279 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 65 ของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
            ปี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตใน
รูปแบบสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานศึกษา (School-Integrated Learning = 
SIL) เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมีการบูรณาการกับโรงเรียนตลอด 4 ปี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คิดเป็น  
ร้อยละ 100 ปฏิบัติงานการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานกับโรงเรียน 

 

 
 

ภาพผลการด าเนินงานและรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและระดับเครือข่ายของ มรภ.อุตรดิตถ์ 
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 มีนโยบาย โครงสร้าง และมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(บรรยายแสดงนโยบาย พร้อมทั้งการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติ สามารถมีรูปภาพประกอบได้ 
ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถานศึกษาที่มีนโยบายให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียน    

การสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์เริ่มด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาหลักสูตรแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 ต่อมาในปี พ.ศ. 
2555 ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาครบทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการออกข้อบังคับว่าด้วย การจัดการ
ระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการจัดการระบบสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดตั้งศูนย์สหกิจ
ศึกษาในปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการก ากับดูแลและพัฒนาระบบงาน 
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและอาจารย์นิเทศตามมาตรฐานของ   
สหกิจศึกษา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ยกระดับศูนย์สหกิจศึกษาจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับ       
การท างานในปี พ.ศ. 2561 ให้มีพันธกิจรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน ตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 "ยกระดับคุณภาพการศึกษา" ในปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ระยะ 4 ปี  
ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2562- 2565 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมในแผนงานครอบคลุมพันธกิจในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และ นโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้
แผนงานดังกล่าวในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของคณะและหลักสูตร  

  
 

ภาพแสดงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 
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ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานเป็น

หน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนพันธกิจ สหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน และการพัฒนา
ทักษะอาชีพ และได้มีการถ่ายทอดนโยบาย CWIE สู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารระดับคณะของมหาวิทยาลัย 

 
 

ภาพแสดงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารระดับคณะของมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจให้กับคณาจารย์สหกิจศึกษาโดยได้ออก
ประกาศภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา มีการ
ประเมินความดีความชอบโดยภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา และมอบโล่รางวัลและของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศที่สนับสนุนนักศึกษาได้
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติและระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยมีการมอบ
ประกาศเกียรติคุณ รางวัลและของที่ระลึกให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  
ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง และระดับชาติ ในวันพิธีซ้อมพระราชทานปริญญา
บัตรของบัณฑิต บัณฑิตสหกิจศึกษาที่สร้างชื่อเสียงได้รับประกาศเกียรติคุณ “บัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย”  
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 มีจ านวนอาจารย์นิเทศท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ สป.อว. เห็นชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน   
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการวางแผนการด าเนินงานให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา

ความรู้ให้กับคณาจารย์นิเทศโดยได้มีการจัดงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
คณาจารย์นิเทศที่จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่างมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2558 - 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมอาจารย์นิเทศงาน 
สหกิจศึกษาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเพ่ิมจ านวนอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันมีจ านวนอาจารย์ที่ผ่าน    
การอบรมอาจารย์นิเทศจ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 84.69 ของอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรที่มีรายวิชา
สหกิจศึกษา ครอบคลุมทุกหลักสูตรทุกคณะในมหาวิทยาลัย  
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อบรมอาจารย์นิเทศจัดโดย สกอ. อบรมอาจารย์นิเทศจัดโดยเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 

 

อบรมอาจารย์นิเทศจัดโดย มรภ.อุตรดติถ์ร่วมกับ สกอ. อบรมอาจารย์นิเทศจัดโดย มรภ.อุตรดติถ์ร่วมกับ สกอ. 

  

  

อาจารย์นิเทศสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์นิเทศสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

อาจารย์นิเทศสาขาอาหารและโภชนาการ อาจารย์นิเทศสาขาชีววิทยา 
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 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
และโครงงานของนักศึกษา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา และโครงงานคุณภาพของนักศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากในทุกหัวข้อที่
ประเมิน มีค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ที่ 
ร้อยละ 93.85 และค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจโครงงานของนักศึกษาอยู่ที่ ร้อยละ 95.01 งานที่
นักศึกษาท ามีประโยชน์กับสถานประกอบการ และมีความยินดีรับนักศึกษาเข้าท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 
(กรณีมีต าแหน่งว่าง)  

 จากตารางความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และโครงงานคุณภาพ
ของนักศึกษา พบว่า สถานประกอบการมีความพึงพอใจผลส าเร็จของงานด้านปริมาณงาน คิดเป็นร้อยละ 95.83   
ด้านคุณภาพงาน คิดเป็นร้อยละ 93.75 มีความรู้ความสามารถสูงสุดด้านทักษะการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 93.89 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงสุดด้านความสนใจ อุตสาหะในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 96.11 และมีลักษณะส่วน 
บุคคลสูงสุดด้านบุคลิกภาพและการวางตัว คิดเป็นร้อยละ 97.50 

หัวข้อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
1. ปริมาณงาน  95.83 
2. คุณภาพงาน  93.75 
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ  89.17 
4. ความสามารถในการเรียนและประยุกต์วิชาการ  91.67 
5. ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัตกิาร  90.97 
6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ  92.50 
7. การจัดการและวางแผน  92.78 
8. ทักษะการสื่อสาร  93.89 
9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมตา่งประเทศ  86.94 
10. ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมาย  93.33 
11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้  95.79 
12. ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 96.11 
13. ความสามารถเริม่ต้นท างานได้ด้วยตนเอง  94.44 
14. การตอบสนองต่อการสั่งการ  95.83 
15. บุคลิกภาพและการวางตัว  97.50 
16. มนุษยสัมพันธ์  96.94 
17. ความมีระเบยีบวินัย ปฏิบตัิตามวัฒนธรรมขององค์กร  96.94 
18. คุณธรรมและจริยธรรม  96.67 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.85 
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ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงานคุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา พบว่า 
สถานประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพของโครงงานสหกิจศึกษา เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95.01 

สรุปรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับระดับชาติและเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รวม 47 รางวัล 
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ รวม 1 รางวัล ดังนี้ 

1. โครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ปี 2556-2563 รวม 46 รางวัล 

1. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 2 รางวัล (ได้รับคัดเลือกประกวดระดับชาติ 2 ผลงาน) 
2. โครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 12 รางวัล (ได้รับคัดเลือกประกวดระดับชาติ 4 ผลงาน) 
3. โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 17 รางวัล (ได้รับคัดเลือกประกวดระดับชาติ   

1 ผลงาน) 
4. โครงงานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการดีเด่น 15 รางวัล (ได้รับคัดเลือกประกวด

ระดับชาติ 1 ผลงาน) 
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 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การท างาน 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
- มีการน าระบบประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน   
  มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน โดยใช้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ระยะ 4 ปี 
ระหว่างปีการศึกษา 2562- 2565 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมในแผนงานครอบคลุมพันธกิจในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ และ นโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้แผนงาน
ดังกล่าวในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของคณะและหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 และได้มีการ
ปรับปรุงด าเนินการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  และได้พัฒนาเป็นคู่มือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนว
ทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  

 
 

ภาพแสดงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
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- การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
  การท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการตามข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานตามมาตรฐานของ สป.อว. และ
ปฏิบัติตามคู่มือสหกิจศึกษาและปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผลการประเมินตนเองและกรรมการ
ประเมินค่าเฉลี่ยคะแนนได้ 5.00 ระดับดีมาก สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผน ดังตารางดังนี้ 

เป้าหมายของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
 
  

ปีการศึกษา 2562 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
1. จ านวนหลักสตูรที่มกีารพัฒนาและปรับปรุงแบบ CWIE 2 3 
2. จ านวน MOU การพัฒนาและปรับปรุงแบบ CWIE ร่วมกับสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 2 30 
3. จ านวนอาจารย์ทีผ่่านการอบรม สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 50  104 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมเตรยีมความพร้อมดา้นทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 200 589 
5. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมพัฒนาสมรรถนะการท างานร่วมกับกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 50  308 
6. จ านวนหลักสตูรทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / WIL  20 27 
7. จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / WIL  200 255 
8. จ านวนอาจารย์นิเทศเข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา  70 101 
9. จ านวนสถานประกอบการเข้ารว่มโครงการสหกิจศึกษา 100 144 
10. จ านวนโครงงานคุณภาพสหกจิศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ  50  150 
11. จ านวนโครงงานคุณภาพสหกจิศึกษาท่ีได้รบัรางวัลระดบัเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและ
ระดับชาต ิ 

5 10 

12. ร้อยละของความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑติ 70 92.87 

ผู้ประเมินสรุปจุดเด่นของมหาวิทยาลัย (http://esar.uru.ac.th/report_ex.php?year_id=19&agencies_id=45&ind=506) 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายและทิศทางในการส่งเสริมที่ชัดเจนในการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

บูรณาการกับการท างาน ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา ที่สามารถขับเคลื่อนให้
มหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการกับการท างาน 
และการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสหกิจศึกษา ทั้งในระดับเครือข่ายและระดับชาติ รวมทั้งสามารถสร้าง 
แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่ได้รับการยอบรับในระดับชาติ เพื่อ
เป็นต้นแบบในด้านการด าเนินงานเพื่อการขยายผลสู่สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เป็นจ านวนมาก  

มหาวิทยาลัยมีผลการติดตามการได้งานท าของบัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา ข้อมูลภาวะ  
การมีงานท าของบัณฑิตสหกิจศึกษา นักศึกษาทั้งหมดที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้งานท าร้อยละ 100 
หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน และนักศึกษาได้ท างานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษามีจ านวนมากขึ้นทุกปี 
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 มีการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ในระดับท่ีสูงกว่ามาตรฐาน 
ขั้นต่ า โดยมีสัมฤทธิผลที่เป็นที่พอใจของทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี 
(Best Practice) 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ        

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน ได้ถูกขยายผลและก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ในด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 6 รางวัล และรางวัลระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 61 
รางวัล รวม 67 รางวัล มีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาดูงานและเชิญไปแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี 

2. แนวปฏิบัติที่ดีรูปแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได้รับการเผยแพร่ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ 
Engagement Thailand ครั้งที่ 6 จัดโดยสถาบันคลังสมอง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สมาคม Engagement Thailand และได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอกรณีศึกษาและตีพิมพ์ในวารสาร         
EnT Digest ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบัณฑิตสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศในการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) น าเสนอเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ SMART GRADUATE จัดโดย 
สป.อว. ในวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยมีผู้ร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ประกอบไปด้วย บุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา 

 
ภาพผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคลังสมอง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคม Engagement 

Thailand เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น 
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ภาพท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ
ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 

 
 
ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบัณฑิตสหกิจศึกษาน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) น าเสนอเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ SMART GRADUATE 
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 มีการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในรูปแบบใหม่ที่ได้ผลดี และถือเป็น
ตัวอย่างของนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานใน

รูปแบบใหม่ที่ได้ผลดีดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ CWIE ร่วมกับสถาน

ประกอบการตลอดหลักสูตรตามนโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (CWIE) ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหลักสูตร 
CWIE ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2563 – 2564  จ านวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ หลักสูตรเศรษฐกิจ
ดิจิทัล หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ หลักสูตรบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ทัศนศิลป์ และหลักสูตรพัฒนาชุมชน หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงในรูปแบบ CWIE ในปี พ.ศ. 2564 
จ านวน 22 หลักสูตร หลักสูตร CWIE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ท่ีออกแบบร่วมกับสถานประกอบการ
เป็นนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานที่ได้มีการออกแบบสมรรถนะ        
การท างานแต่ละชั้นปีร่วมกับสถานประกอบการ ได้มีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศมาดูงานและเชิญไปเป็น
วิทยากรเพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบหลักสูตร CWIE และได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร CWIE แล้ว 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 

 
ภาพโมเดลรูปแบบหลักสูตร CWIE และการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ MOU กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือรองรับการส่ง

นักศึกษาทุกหลักสูตรปฏิบัติงาน CWIE ในหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัด 130 แห่ง  
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2. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยได้ท าความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในการ
ร่วมกันพัฒนาสมรรถนะการท างานให้กับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการท างาน ปี พ.ศ. 2558   
ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อม 9 พฤติกรรม 9 สู่ความส าเร็จ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย ความขยันอดทน ท างานเป็นทีม คิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้ การประหยัด 
ความปลอดภัย และจิตอาสา มาใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยมีเนื้อหาตรงกับความต้องการที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21 นักศึกษา   
ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปัจจุบันจัดมาจ านวน 20 รุ่น นักศึกษา
ทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และได้สนับสนุนให้นักศึกษาสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตัวเองก่อนออกปฏิบัติงานเพ่ือให้นักศึกษาได้
พัฒนาสมรรถนะการท างานตามมาตรฐานและพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับ
นักศึกษาทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาที่มีกฎหมายบังคับให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
และประเมินความรู้ความสามารถก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและท างาน  มีมหาวิทยาลัยขอน าหลักสูตร
ดังกล่าวไปใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ โดยทุกมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ได้มาศึกษาดูงานและนักศึกษา
ได้รับวุฒิบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเช่นกัน 

      
 

ภาพแสดงวุฒิบัตรหลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 สู่ความส าเร็จที่ลงนามโดยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศมาดูงาน มรภ.อุตรดิตถ์ และเชิญไปแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CWIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
มรภ.สุราษฎร์ธานี 

 

 
มรภ.บุรีรมัย ์
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มรภ.ก าแพงเพชร 
 

มรภ.นครสวรรค์ 

 

 
มทร.กรุงเทพ 

   
มรภ. ก าแพงเพชร มรภ.นครสวรรค์ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มรภ.สกลนคร มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
  

การประชมุคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง 
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