
การสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
 เรื่อง 

“ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษา 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” 

ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ณ โรงแรมแคนทาร ี304 โฮเทล แอนด ์เซอรว์ซิ อพารต์เมนต ์ 

จงัหวดัปราจนีบรุ ี
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การสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
  เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” 

ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี  

 
วันที่ 8 มีนาคม 2560 
08.30 น. เดินทางออกจาก มทส. 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ 
13.30 น. ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานสหกิจศึกษากับ WD & HGST  
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.30 น. น าเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

โดย ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์  

 
วันที่ 9 มีนาคม 2560 
09.00 น. รับฟังบรรยายพิเศษ “สหกิจศึกษา 4.0”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน   
 นายกสภามหาวิทยาลัย/ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. กิจกรรมกลุ่ม ช่วงที่ 1 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. กิจกรรมกลุ่ม ช่วงที่ 2 
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.30 น. น าเสนอและอภิปราย 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

 
วันที่ 10 มีนาคม 2560 
09.30 น. รับฟังบรรยายพิเศษ “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษา” 

โดย  ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ   
รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย  
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น 

(เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
14.00 น. เดินทางกลับ มทส. 
 
หมายเหตุ : 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

2. งดน าทรัพย์สินมีค่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และงดถ่ายภาพระหว่างเข้าศึกษาดูงาน ณ  HGST 



 
 

     

    

 

 

 
ผลประเมิน 

โครงการสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
 “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อน 

สหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 8 – 10  มีนาคม พ.ศ. 2560  
ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต ์ 

จังหวัดปราจีนบุรี 
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ผลประเมินโครงการสมัมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
เรื่อง  “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกจิศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” 

ระหว่างวันที่ 8 – 10  มีนาคม พ.ศ. 2560 
ณ โรงแรมแคนทาร ี304 โฮเทล แอนด์ เซอรว์ิซ อพาร์ตเมนต์ จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ผลการประเมินสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเรื่อง  “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษา
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” ระหว่างวันที่ 8 – 10  มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล 
แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี น ามาจากข้อมูลในแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จ านวน 20 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 35.71 ของผู้เข้าอบรม จ านวน 55 คน  โดยแบบสอบถามที่แจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การประเมินผลเนื้อหา ภาพรวมของการโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

 การประเมินผลเนื้อหาของการสัมมนา 

 การประเมินผลวิทยากรและวิธีการสัมมนาฯ 

 การประเมินผลผู้จัดอบรม สถานที่ และภาพรวมต่อการสัมมนาและศึกษาดูงาน 

 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการสัมมนาฯ 

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ ข้อมูลทั่วไป คิดเป็นจ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 เพศ 

ชาย 9 45 
หญิง 11 55 

รวม 20 100.00 
2 อายุ 
 25 – 30 ปี 12 60 

36 – 45 ปี 3 15 
มากกว่า 45 ปี 5 25 

รวม 20 100.00 
3 สังกัด  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  0 0 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  2 10 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  1 5 



Page 3 of 9 
 

ที ่ ข้อมูลทั่วไป คิดเป็นจ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  7 35 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์  2 10 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 10 
ศูนย์ที่เก่ียวข้อง 2 30 

รวม 20 100.00 
4 ประสบการณ์สหกิจศึกษา 

ไม่มีประสบการณ์ 1 5 
น้อยกว่า 1 ปี 5 25 
1-3 ปี 4 20 
4-5 ปี 1 5 
มากกว่า 5 ปี 8 40 
อ่ืน ๆ 1 5 

รวม 22 100.00 
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สรุปผล   

1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้  

 ชาย คิดเป็นร้อยละ 45 

 หญิง คิดเป็นร้อยละ 55 

 
 

2. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 

 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 

 มากกว่า 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 

 

ชาย
45.00%

หญิง
55.00%

25-35 ปี
60%

36-45 ปี
15%

มากกว่า 45 
ปี

25%
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3. หน่วยงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด มีดังนี้ 

 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์   คิดเป็นร้อยละ 0 

 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  คิดเป็นร้อยละ 10 

 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 5 

 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 35 

 ส านักวิชาแพทยศาสตร์   คิดเป็นร้อยละ 10 

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 10 

 ศูนย์ที่เก่ียวข้อง   คิดเป็นร้อยละ 30 

 

  

ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์

0.00%

ส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม

10.00%

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษต

ร
5.00%

ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

35.00%
ส านักวิชา

แพทยศาสตร์
10.00%

ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์
10.00%

อ่ืนๆ
30.00%
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4. ประสบการณ์สหกิจศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 ไม่มีประสบการณ์  คิดเป็นร้อยละ 5 

 น้อยกว่า 1 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25 

 1-3 ปี   คิดเป็นร้อยละ 20 

 4-5 ปี   คิดเป็นร้อยละ 15 

 มากกว่า 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 40 

 อ่ืน ๆ   คิดเป็นร้อยละ 5 

  

ไม่มีประสบการณ์
5.00%

น้อยกว่า 1 ปี
25.00%

1-3 ปี
20.00%

4-5 ปี
5.00%

มากกว่า 5 ปี
40.00%

อ่ืน ๆ
5.00%
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ตอนที่ 2  การประเมินผลเนื้อหา ภาพรวมของการโครงการและกิจกรรม 
เกณฑ์การแปลผลข้อมูล   

  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ผลที่ได้คือ น้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ผลที่ได้คือ น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ผลที่ได้คือ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ผลที่ได้คือ มาก 
  ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ผลที่ได้คือ มากท่ีสุด 

 ที่ ข้อความ 
ค่า 

ต่ าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความเข้าใจ 

1 การประเมินผลเนื้อหาของการสัมมนา 

1 
ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจหลังเข้ารับ
การสัมมนาฯ 

4 5 4.60 0.50 มากที่สุด 

2 
ประโยชน์/คุณค่าของเนื้อหาการสัมมนา
ฯ และศึกษาดูงานต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 

3 5 4.60 0.60 มากที่สุด 

3 
ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
สัมมนาฯ และศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

3 5 4.50 0.51 มากที่สุด 

4 
ระยะเวลาในการสัมมนาฯ และศึกษาดู
งานมีความเหมาะสม 

4 5 4.65 0.59 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 มากที่สุด 

2 การประเมินผลวิทยากรและวิธีการสัมมนาฯ 

1 ความรอบรู้เนื้อหาในหัวข้อที่บรรยาย    4 5 4.80 0.41 มากที่สุด 

2 
ความรู้ความสามารถนารถ่ายทอดความรู้
และการให้ความกระจ่างในการตอบข้อ
ซักถาม 

3 5 4.75 0.44 มากที่สุด 

3 
ความเหมาะสมของเอกสารประกอบค า
บรรยาย 

4 5 4.45 0.60 มากที่สุด 

4 
ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการ
ฝึกอบรมโดยภาพรวม 

4 5 4.80 0.41 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 มากที่สุด 



Page 8 of 9 
 

3 การประเมินผลผู้จัดอบรม สถานที่ และภาพรวมต่อการสัมมนาและศึกษาดูงาน  

1 
ความชัดเจนในการชี้แจงรายละเอียด
ต่างๆ ของผู้จัดฯ 

3 5 4.30 0.73 มากที่สุด 

2 
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ 

4 5 4.55 0.60 มากที่สุด 

3 
สถานที่/บรรยากาศในการสัมมนาฯ มี
ความเหมาะสม 

4 5 4.55 0.69 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 มากที่สุด 

.4 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการสัมมนาฯ 

1 
ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมใน
ภาพรวม 

4 5 4.55 0.60 มากที่สุด 

2 ควรจัดการสัมมนาฯ นี้ต่อไป 2 5 4.70 0.57 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 มากที่สุด 
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สรุปผล  

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในเนื้อหา ภาพรวมของการโครงการและกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.60)  ทั้งนี้ สามารถแบ่งความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. การประเมินผลเนื้อหาของการสัมมนา อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจหลังเข้ารับการสัมมนาฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.60) 

2) ประโยชน์/คุณค่าของเนื้อหาการสัมมนาฯ และศึกษาดูงานต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) 

3) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาฯ และศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) 

4) ระยะเวลาในการสัมมนาฯ และศึกษาดูงานมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.65) 

2. การประเมินผลวิทยากรและวิธีการสัมมนาฯ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ความรอบรู้เนื้อหาในหัวข้อที่บรรยาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.80)     
2) ความรู้ความสามารถในถ่ายทอดความรู้และการให้ความกระจ่างในการตอบข้อซักถาม มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.75) 
3) ความเหมาะสมของเอกสารประกอบค าบรรยาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.45) 
4) ความเหมาะสมของเทคนิค/วิธีการฝึกอบรมโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 

4.80) 
3. การประเมินผลผู้จัดอบรม สถานที่ และภาพรวมต่อการสัมมนาและศึกษาดูงาน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.47)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ความชัดเจนในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของผู้จัดฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 

4.30) 
2) การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.55) 
3) สถานที่/บรรยากาศในการสัมมนาฯ มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 

4.55) 
4. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการสัมมนาฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.63)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.55) 
2) ควรจัดการสัมมนาฯ นี้ต่อไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) 
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ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. รู้สึกดีท่ีได้มาเข้าร่วมการสัมมนาท าให้รู้ว่าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีข้อจ ากัดในการเข้าร่วมใน
ระดับปริญญาตรี แต่ในอนาคตระดับบัณฑิตศึกษาเชื่อว่าจะสามารถเข้าร่วมกับสหกิจศึกษาได้เป็นอย่างสูง 

2. ควรเน้นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรงมากกว่ามอบหมายให้เจ้าหน้าที่มา
สัมมนาแทน 

3. การจัดระบบให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงาน ส านักวิชา ด้านการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
4. กิจกรรมดีมาก แต่ขอเสนอว่าสาขาวิชาที่ไม่มีสหกิจศึกษาอาจจะจะมาร่วมและไม่ได้ประโยชน์ มา

ปิดกั้นสมาชิกท่ีต้องการระดมสมองความคิด อยากให้ผู้บริหารระดับสูงมาร่วมรับฟังด้วยเพ่ือการพัฒนาอย่างแท้จริง 
5. การแบ่งกลุ่มเสนอให้คละหน่วยงาน 
6. กิจกรรมดีมาก ขอให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีกต่อไป 
7. ควรมีการจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีการศึกษาเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจริง และต่อเนื่อง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม 
โครงการสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

“ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อน 
สหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” 
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การสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน” 

 

กิจกรรมกลุ่ม ช่วงที ่1  

วัน เวลา บรรยาย : วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.45 น. – 12.00 น. 

วัตถุประสงค์ :  

 เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีแนวคิดในการจัดสหกิจศึกษาท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการสร้างคน สร้าง
ความรู้ และสร้างนวัตกรรม 

กิจกรรมกลุ่ม : 

 หากท่านมีโอกาสเสนอผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาเพื่อน าไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการสร้างคน สร้างความรู้ และสร้างนวัตกรรมท่ีมุ่งหมายตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสามารถปฏิบัติได้จริง ท่านจะเสนอแนวทางการจัดเชิงพันธกิจสัมพันธ์ด้านใด และใน
ลักษณะใด พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

1. การสร้างคน 
1) ส ารวจความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ  และจัดเตรียมการ

เรียนการสอนใหต้อบสนองความต้องการของสถานประกอบการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 -ปีท่ี 4 โดยเสริม
ทักษะท่ีจ าเป็นลงในรายวิชาของหลักสูตร ดังนี้ 

(1) Complex problem Solving  
(2) People management                           
(3) Critical thinking  
(4) ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  
(5) การสื่อสารและการน าเสนอ                           
(6) Leadership  
(7) ความเป็นผู้ประกอบการ  
(8) Resilient  
(9) Creative thinking                                  
(10) เทคโนโลยี Digital literacy เข้าใจภาพรวม และสื่อสารกับนักศึกษาในภาษาเดียวกัน 

2) สร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าใจเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ให้ตรงกัน ว่าแต่ละ
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมมีความต้องการนักศึกษาท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น   ต้องท า
กิจกรรม Road Show และ/หรือ Workshop และส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตรงกับความต้องการ 

3) กระบวนการจัดหางานและสถานประกอบการคุณภาพ 
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การสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน” 

 

4) กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแยกตามชั้นปี จัดหัวข้อตามความเหมาะสม เช่น 
ชั้นปีท่ี 1 ทราบก่อนว่าสหกิจศึกษาคืออะไร ชั้นปีท่ี 2 รู้และเข้าใจงานอาชีพของตนผ่าน
การศึกษาดูงาน ชั้นปีท่ี 3 เตรียมความพร้อมในการท างาน เป็นต้น 

5) การประเมินผล จัดให้มีเวทีแลกเปลีย่นความคิดเห็นหลังกลับระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาฯ กับ
คณาจารย์ และนักศึกษา 

6) จัดล าดับคุณภาพสถานประกอบการเพ่ือใหน้ักศึกษาพิจารณาตัดสินใจเลือกสมัครงาน 
7) บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รู้ชัดเร่ืองสหกิจศึกษา 
8) พัฒนาโครงงานสหกิจศึกษา ให้เป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรม เช่น Senior Project 
9) หาวิธีการและสร้างเครื่องมือในการ Matching ความต้องการนักศึกษากับงานท่ีจะต้องไปท า 

เพ่ือให้นักศึกษาทราบความต้องการของตนเอง 
10) ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง 
11) เพ่ิมหัวข้อในรายวิชา Pre coop เช่น การน าเสนอ/Group Activity/จริยธรรมเชิงสังคม 
12) ควรจัดกิจกรรมหลังกลับในช่วงเปิดภาคการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้รุ่นนอ้งเข้าฟังกิจกรรมหลังกลับ 
13) คัดนักศึกษาดีเด่นมาให้ความรู้และประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟังในรายวิชา  Pre-coop 
14) ควรแบ่งลักษณะงานเป็น 3 ประเภท (ลูกจ้าง/ผู้ประกอบการ/นวัตกรรม) และสร้างคนให้

เหมาะกับลักษณะงานท้ัง 3 ประเภท (แบ่งตามความต้องการของนักศึกษา) 
15) หลักสูตรการเรียนการสอนมีการก าหนด Learning Outcome อย่างชัดเจน 
16) การแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษาตั้งแต่ ปี 1 
17) มทส. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 
18) น าปัญหาหรือ Project จากสถานประกอบการมาใช้ในการเรียนการสอนให้ร่วมกันแก้ไข

ปัญหา (Active Learning) 
19) จัดสหกิจศึกษาส าหรับอาจารย์ 
20) คุณภาพงานสหกิจศึกษาและโครงงาน 
21) มีทักษะในการติดต่อสื่อสารในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
22) ส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดการปฏิบัติจริง และการท างานเป็นทีม 
23) สร้างสถานการณ์เสมือนจริงให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และเตรียมตัวเพ่ือไปปฏิบัติงาน 
24) การน าทักษะ Social Media มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียน 
25) ให้มีหน่วยงานกลางในการจัดท า Pre-test ประเมินตนเองตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 เพื่อหาจุดอ่อน-จุด

แข็งของตนเองว่าถนัดด้านไหนและไม่ถนัดด้านไหน ขั้นตอนถัดไปคือ การพัฒนาตนเอง
ภายใต้การแนะน าจากอาจารย์ เพื่อเสริมในจุดท่ีขาด และขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผล
ว่ามีการพัฒนาขึ้นจริงหรือไม่ ขั้นตอนท้ังหมดนั้นเป็นการเตรียมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาจริง หากหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จแล้วนั้น ยังพบหรือมีส่วนท่ียังขาด
อยู่ สามารถท าการกลับไปพัฒนาตนเองเพิ่มเติมได้อีกเพื่อออกไปเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
พร้อมออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป 
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2. การสร้างความรู้  
1) ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันคิดโดยมุ่งเน้นเรื่องผู้ประกอบการ จึงมีการ

ออกแบบการสร้างความรู้เรื่อง Entrepreneurship ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ
เป็นผู้ให้ความรู้กับนักศึกษา ผ่านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตร 

2) ให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองวิชาชีพ และการด าเนินการสหกิจศึกษา 
3) นักศึกษา เตรียมความพร้อมตั้งแต่ปี 1-4 ให้นักศึกษารู้จักตนเอง รู้เป้าหมาย รู้งานอาชีพ                    

รู้จักว่าสหกิจศึกษาคืออะไร 
4) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ รู้ความต้องการของสาขาวิชา และให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาฯ                  

กับสถานประกอบการ 
5) คณาจารย์รู้บทบาทของตนเองสามารถให้ค าแนะน างาน/โครงงานแก่นักศึกษา 
6) ศูนย์สหกิจศกึษาฯ ร่วมกับคณาจารย์ จัด Road show ไปยังสถานประกอบการ เพ่ือท า

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และจัด Road show ไปยังสาขาวิชาเพ่ือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และน ามาพัฒนางาน 

7) สถานประกอบการ ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน/สอนงาน จัดอบรมพนักงานสถาน
ประกอบการสู่การเป็น Job Supervisor 

8) มีการก าหนดก่อนออก Coop ต้องสอบหัวข้อโครงงาน (เพ่ือให้นักศึกษาคิดให้เป็น) 
9) ฝึกการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
10) ฝึกให้นักศึกษามี Creative Thinking 
11) เพ่ิมข้อมูลใน Job offer เกี่ยวกับบุคคลติดต่อผู้มีประสบการณ์/ช านาญการส าหรับ

สาขาวิชา 
12) เพ่ิมชุดความรู้ (การประเมินออนไลน์) 
13) บังคับหลักสูตร Excel 
14) หลักสูตรการเรียนการสอนมีการก าหนด Learning Outcome อย่างชัดเจน 
15) มทส. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 
16) น าปัญหาหรือ Project จากสถานประกอบการมาใช้ในการเรียนการสอนให้ร่วมกันแก้ไข

ปัญหา (Active Learning) 
17) จัดสหกิจศึกษาส าหรับอาจารย์ 
18) คุณภาพงานสหกิจศึกษาและโครงงาน 
19)  มีการเช่ือมโยงระหว่าง Senior Project กับ Coop Project 
20) จากการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตมี Feedback กับนักศึกษา มทส. อย่างไร และเมื่อได้ประเด็น

ท่ีมาจากผู้ใช้บัณฑิตแล้วนั้น น ามาพัฒนานักศึกษาต่อไป ตัวอย่างเช่น ด้านภาษา ด้านการ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ท่ีนักศึกษายังไม่มีความมั่นใจในการสื่อสารภายในสถาน
ประกอบการ ส่ิงท่ีควรเริ่มต้นจากการสร้างบรรยากาศกระตุ้นในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ 
โดยการค่อยๆซึมซับในระยะยาว โดยใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น ก าหนดวันให้พูดภาษาอังกฤษ, 
การฉายหนังกลางแปลงท่ีลานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหนังภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
การสร้างบรรยากาศ และกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของภาษา 
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3. การสร้างนวัตกรรม 
 
1) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่เพ่ือสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 
2) เมื่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียตรงตามความต้องการของแต่ละประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม และมี

ความรู้ทางด้านวิชาชีพและสหกิจศึกษาแล้ว จึงวางแผนในการสร้างนวัตกรรมโดยเป็น 
Research หรือ Project ท่ีมีประโยชน์และตรงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และตาม
ความต้องการของสถานประกอบการแต่ละประเภท 

3) สร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ เช่น ข้อดี ประโยชน์ 
โครงงานท่ีประสบความส าเร็จ 

4) เชิญสถานประกอบการเป็นวิทยากร/กรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษารู้จักสถาน
ประกอบการมากขึ้น 

5) จัดโครงการให้นักศึกษาพบสถานประกอบการ 
6) ปรับกระบวนการนิเทศงานมากกว่า 1 ครั้ง และมีการรายงานความก้าวหน้าระหว่างการ

ปฏิบัติงาน, การนิเทศงานเรามีคุณภาพมากน้อยขนาดไหน, คิดว่าทางสาขาวิชาน่าจะมี
แบบประเมินผลเพิ่มเติม นอกเหนือจากแบบประเมินของศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการ
แลกเปลี่ยนความเห็นเป็นระยะ ระหว่างคณาจารย์กับศูนย์สหกิจศึกษาฯ เช่น ระหว่าง
นักศึกษาน าเสนอผลงาน ควรมีคณาจารย์นิเทศร่วมฟังด้วย หรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การน าเสนอ 

7) ควรออกสหกิจศึกษา 2 ครั้ง (ปี 3 เทอม 3 บังคับ / ปี 4 เทอม 2 ไม่บังคับ) โดย ปี 4 
เทอม 2 แบ่งเป็น 3 ทางเลือก คือ อุตสาหกรรม (ลูกจ้าง), ผู้ประกอบการ (ธุรกิจ), 
วิชาการ (นวัตกรรรม) 

8) ระบบประเมินผลเป็นเกรด A-F 
9) มทส. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 
10) จัดสหกิจศึกษาส าหรับอาจารย์ 
11) คุณภาพงานสหกิจศึกษาและโครงงาน 
12) น าองค์ความรู้จริง Project Senior และ Coop มาพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ได้จริง 
13) การสร้างนวัตกรรมเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา มีวิธีคิดนอกกรอบ กล้า

คิด กล้าท า ท้ังนี้กิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจ ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชาท่ีจะต้องคิด
เพ่ือกระตุ้น การคิดและทัศนคติให้เกิดนวัตกรรม ยกตัวอย่าง เช่น การเรียนเสริมในสาย
วิชาชีพท่ีนักศึกษาสนใจ เช่น ด้านผู้ประกอบการ นักศึกษาท่ีสนใจและตั้งใจเรียนรู้
สามารถเป็นตัวช่วยเสริมสร้างให้พัฒนาวิธีคิดให้ตกผลึกออกมาเป็นนวัตกรรมได้ต่อไป 
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กิจกรรมกลุ่ม ช่วงที ่2 

วัน เวลา บรรยาย : วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 

วัตถุประสงค์ :  

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิต มทส. 

กิจกรรมกลุ่ม : 

ขอให้ท่านเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพ
บัณฑิต มทส. และน าไปสูป่ระเทศไทย 4.0 ท่านจะเสนอแนวทางอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

1. แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิต มทส.                                      
สู่ประเทศไทย 4.0 

1) ออกแบบหลักสูตรให้เอื้อต่อการเป็นผู้ประกอบการโดยชั้นปีท่ี 1 ให้รู้จักตนเอง ลงมือท า
และเรียนรู้สู่วงการ เรียนเนื้อหา 

2) เพิ่มทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ เช่น การเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถ
น าไปใช้งานในแต่ละสาขาอาชีพ 

3) มีการเสริมให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยสอดแทรกในทุก ๆ รายวิชา และเน้น
การน าเสนอเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  

4) เชิญสถานประกอบการมาเป็นอาจารย์พิเศษ หรือจัด Workshop เสริมทักษะท่ีจ าเป็น
ด้านอื่น ๆ ให้กับนักศึกษา 

5) รู้ความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ เช่น นักศึกษาเป็นเด็ก Gen ใหม่                   
ท่ีต้องการกิจกรรมสอดแทรกในการเรียนการสอน ควรจะจัดให้มีเวทีส าหรับนักศึกษา
แสดงออก หรือจัดการสัมภาษณ์ รวมถึงกิจกรรมท่ีฝึกทักษะผู้น า , กล้าแสดงออก เมื่อรู้
ความต้องการของนักศึกษาจะได้น ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 

6) หลักสูตรควรมี Pre coop 2 ครั้ง 
7) แบ่งหมวดรายวิชาเป็น 3 หมวด เพื่อให้สอดคล้องกับการออก Coop ครั้งท่ี 2 
8) ลดเนื้อหาวิชาลง และควรเพ่ิมรายวิชาใหม่ (Food Tech) 
9) ปรับเปลี่ยนวิชาการสอน เพ่ิมรายวิชา Pre Senior Project 
10) จัดกลุ่มรายวิชา Engineering + Technology ให้ชัดเจน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม Design, 

Business, Technical 
11) ก าหนดรายวิชาท่ีสนับสนุนการฝึกทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน 
12) เพ่ิมการน าเสนอ/ท าส่ือ ในแต่ละรายวิชาให้มากขึ้น 
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13) แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคือ การระดมปัญหาจากสถ าน
ประกอบการจริง เสาะหาปัญหาจากสถานท่ีจริง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาหาวิธีแก้ปัญหา คิด
วิธีจัดการกับปัญหา โดยการกลับมาวิเคราะห์ปัญหา หาข้อมูล พบทางแก้ไขปัญหา 
หลังจากนั้นน าวิธีการแก้ปัญหาท่ีได้ไปสะท้อนให้กับสถานประกอบการท ี ่ได้ข้อมูลมา และ
ท าการน าเสนอให้แก่สถานประกอบการ แนวทางนี้เป็นการคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนนอกต ารา มุ่งเน้นให้เจอกับสถานการณ์จริง เพื่อให้ได้บัณฑิต มทส. และ
น าไปสู่ประเทศไทย 4.0 

 
2. รูปแบบในการจัดสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

1) เพิ่ม Entrepreneurship ในหลักสูตรท่ีมีอยู่ โดยปรับรายวิชาในแต่ละชั้นปี ให้สอดคล้อง
กัน เช่น หลักสูตรวิทย์ก้าวหน้า ท่ีมี Entrepreneurship เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร 

2) จัดสหกิจศึกษามากกว่า 1 ภาคการศึกษา 
3) จัดหลักสูตรให้สหกิจศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อแก้ปัญหาสถานประกอบการ

ต้องการรับพนักงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีการสะท้อนกลับ โดยรุ่นน้องปี 
2 และ 3 มาฟังในกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสหกิจศึกษาของนักศึกษาปี 4 

4) จัดสหกิจศึกษา 2 ครั้ง โดยในครั้งท่ี 2อาจจะรวมกับ Senior Project โดยให้นักศึกษา
กลับมารายงานท่ีมหาวิทยาลัย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

5) จัดสหกิจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ส าหรับหลักสูตรพยาบาล) 
6) เพิ่มหลักสูตรสหกิจศึกษาเพิ่มเติมหลังจบปริญญาตรี เพื่อใช้ส าหรับประกอบธุรกิจ เป็น

คลินิก Nursing home ฯลฯ 
7) พัฒนารูปแบบการจัดท า Project ให้เป็นลักษณะ “สหสาขาวิชา” ในสถานประกอบการ

เดียวกัน เนื่องจากการท างานภายในเฉพาะสาขาวิชาเดียวไม่เพียงพอ ควรมีความร่วมมือ
จากสาขาอื่นๆด้วย โดยเริ่มจากสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา 
เพ่ือสร้าง Integrated โดยเน้น Project ท่ีเป็นประโยชน์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

8) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณาจารย์นิเทศในสาขาวิชา ไม่ใช่เฉพาะกับ
ประธานคณาจารย์นิเทศเพียงท่านเดียว ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ทุกท่าน
กับศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

9) การสมัครงานสหกิจศึกษาล่วงหน้า มากกว่า 1 เทอม หรืออาจจะ 1 ปี 
10) Coop 2 ครั้ง 
11) จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรสหกิจศึกษา 1 ปี 
12) เรียน 1 เทอม Coop 2 เทอม  
13) การเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต สหกิจฯ น ามาใช้เทียบกับบางรายวิชา เพ่ือศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาโท 
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14) จัดสหกิจศึกษามากกว่า 1 ครั้ง  
15) จัดสหกิจศึกษาในเทอม 1 และ เทอม 2 
16) ขยายเวลาในการ Coop มากกว่า 16 สัปดาห ์
17) เพ่ิมการนิเทศงานให้มากกว่า 1 ครั้ง โดยใช้ Technology มาช่วย 
18) รูปแบบส่งเสรอมให้นักศึกษาออกไปอยู่กับสถานประกอบการในช่วงปิดเทอมใหญ่ ของ

นักศึกษาปี 2 หรือ 3 ก่อนออกสหกิจศึกษาจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนรู้กับสถานท่ีจริง ว่าตนเองควรหาความรู้เพิ่มเติมด้านใด ก่อนท่ีจะออกสหกิจศึกษา
กับสถานประกอบการจริง รูปแบบนี้จะเป็นการให้นักศึกษาเห็นกระบวนการโดยรวมก่อน 
เพ่ือการเตรียมตัว 

19) ขอความร่วมมือกับสถานประกอบการในการขอหัวข้อ Project หรือปัญหาท่ีอยากให้
นักศึกษามาช่วยคิดวิเคราะห์ก่อน 8-12 เดือน เพื่อให้นักศึกษาหาข้อมูลเตรียมตัวก่อน
ออกปฏิบัติงานจริง เพื่อท่ีนักศึกษาจะได้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ใช้เวลา 16 
สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี เพื่อประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา ต่อสถานประกอบการ 
ต่อมหาวิทยาลัย เป็น Win-Win 

 
3. ท่านจะเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดสหกิจศึกษาร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพอย่างไร  

1) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ ให้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการ
เป็นผู้ประกอบการและให้มีการไปสหกิจฯ กับการไปแบบอื่นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้จอง
นักศึกษาในการประกอบอาชีพจริง 

2) จัดสหกิจศึกษามากกว่า 1 ภาคการศึกษา 
3) จัดหลักสูตรให้สหกิจศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อแก้ปัญหาสถานประกอบการ

ต้องการรับพนักงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีการสะท้อนกลับ โดยรุ่นน้องปี 
2 และ 3 มาฟังในกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสหกิจศึกษาของนักศึกษาปี 4 

4) จัดสหกิจศึกษา 2 ครั้ง โดยในครั้งท่ี 2อาจจะรวมกับ Senior Project โดยให้นักศึกษา
กลับมารายงานท่ีมหาวิทยาลัย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

5) จัดสหกิจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ส าหรับหลักสูตรพยาบาล) 
6) เพิ่มหลักสูตรสหกิจศึกษาเพิ่มเติมหลังจบปริญญาตรี เพื่อใช้ส าหรับประกอบธุรกิจ เป็น

คลินิก Nursing home ฯลฯ 
7) การประเมินสภาพปัญหาปัจจุบัน 
8) การมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมเตรียมความพร้อม (Pre coop) เสนอให้มี Pre 

coop 1 และ 2  โดย Pre coop 1 เน้นความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การสัมภาษณ์
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การสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน” 

 

งาน บุคลิกภาพ ฯ และ Pre coop 2 ลักษณะการท างานในวิชาชีพ การลงพื้นท่ีจริง ดู
ปัญหาหน้างาน ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการท างานในวิชาชีพ โดยมีการสอบวัดผล 

9) จัดให้มีระบบออนไลน์ หรือฐานข้อมูลท่ี นศ. สามารถเข้ามาดูข้อมูลการปฏิบัติงาน                  
สหกิจศึกษาของรุ่นพี่ว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสมัคร
งานสหกิจศึกษา 

10) ให้ Coop รับผิดชอบด้านการจัดหางานซึ่งอาจเป็นบริษัทใหม่ และร่วมในการจัดหาพี่
เล้ียง เพื่อให้การศึกษา 4.0 

11) รวบรวมคลังความรู้ Best Practice จะเป็น VDO Media Interview ของนักศึกษาโดย
จัดท าเป็น Online (ต้องเป็นค าถามมาตรฐาน ไม่กระทบกับความลับของสถาน
ประกอบการ)  

12) ความร่วมมือจากสาขาวิชา/ส านักวิชา ในการพัฒนาหลักสูตรโดย ศูนย์สหกิจฯ ร่วมกับ
สถานประกอบการในการแจ้งรับความต้องการงานสหกิจศึกษา 

13) สาขาวิชา กับ สถานประกอบการ พัฒนาการศึกษา จากสหกิจศึกษา 
14) บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมนิเทศงานกับอาจารย์ (สุ่มบางบริษัท) 
15) จัดประชุมระหว่างคณาจารย์ และศูนย์สหกิจฯ ให้มากกว่า 1 ครั้ง/ป ี
16) ให้ศูนย์สหกิจฯ ท าการตลาดเชิงรุก เพื่อขยายพื้นท่ีในการสร้างความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ แนวทางในการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดสหกิจศึกษา ควรเริ่มต้นจากการมี
เวทีในการหาความร่วมมือกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการจัดการประชุมความร่วมมือ
กับ 5 ฝ่ายดังต่อไปนี้ 1.ผู้บริหาร มทส. 2 .ส านักวิชา 3.ศูนย์สหกิจฯ 4.สถานประกอบการ                     
5.หน่วยงานราชการ ผลท่ีคาดหวังคือ การพูดคุยและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีให้การ
สนับสนุนส่งเสริม และขับเคล่ือนไปพร้อมๆ กัน 

 
 



 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วม 
โครงการสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

“ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อน 
สหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
“ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ส านักวิชา 

1 อาจารย์ ดร. แหวนพลอย  จินากูล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตร 
2 อาจารย์ ดร. ธนาวิทย์  กุลรัตนรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 

3 อาจารย์รัชฎาพร  วิสุทธากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสังคม 

4 อาจารย์ ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสังคม 

5 อาจารย์ ดร. นฤมล  รักษาสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ประมูลศุข สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสังคม 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  บุรทิน ข าภิรัฐ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป เทคโนโลยีสังคม 

8 อาจารย์ พรอนันต์  เอี่ยมขจรชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม 

9 ศ.นพ.  สุกิจ   พันธุ์พิมานมาศ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

10 อาจารย์ ดร. ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

11 อาจารย์นลิน  สิทธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ 

12 อาจารย์ ดร. วีณา  รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ 

13 อาจารย์ ดร. สุพัตรา  เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ 

14 อาจารย์ ดร. ยุพรัตน์  หลิมมงคล สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ แพทยศาสตร์ 

15 อาจารย์ ดร. เฉลิมสิริ  เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ แพทยศาสตร์ 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอก วัลลภา     บุญ
รอด 

สาขาวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน พยาบาลศาสตร์ 

17 อาจารย์ ดร. ปัทมา  วาจามั่น สาขาวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

พยาบาลศาสตร์ 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย มีค า สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ วิศวกรรมศาสตร์ 

19 อาจารย์ ดร. กระวี  ตรีอ านรรค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล) 

วิศวกรรมศาสตร์ 

20 อาจารย์ ดร. ชโลธร  ธรรมแท้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน) 

วิศวกรรมศาสตร์ 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดเขตต์  พจน์
ประไพ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ส านักวิชา 

22 รองศาสตราจารย์ ดร. สุทิน คูหาเรืองรอง  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมศาสตร์ 

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาภรณ์  
 มีสวัสดิ์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์ 

24 อาจารย์ ดร. สารัมภ์  บุญมี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมศาสตร์ 

25 อาจารย์ ดร. ปัญญา  บัวฮมบุรา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมศาสตร์ 

26 อาจารย์ ดร. ทศพร  ณรงฤทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ 

27 อาจารย์ ดร. ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ 

28 อาจารย์จันทร์จีรา  อภิรักษ์เมธาวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ 

29 อาจารย์ ดร. สัจจากาจ  จอมโนนเขวา สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมศาสตร์ 

30 อาจารย์ ดร. นันทวุฒิ  คะอังกุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

31 อาจารย์เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี วิศวกรรมศาสตร์ 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกุล สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

33 อาจารย์ ดร. นรา  สมัตถภาพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ 

34 อาจารย์ ดร. อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ 

35 นางสาวจันทนา  พรหมศิริ ส่วนส่งเสริมวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

36 นางนงเยาว์  สุค าภา สภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี 

37 นายสุทธิรักษ์  ไชยรักษ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

38 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  รักกลาง ส่วนกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

39 นางกีรติกร  เรืองศรี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 

40 นางศิริรัชนี  ฉายแสง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

41 นางสาวกมลวรรณ  บัณฑิตสาธิสรรค์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

42 นางสาวพัชรี ขอหมั่นกลาง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

43 นางสาวภานิชา  นพธนัตถ์พร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

44 นางกรวรรณ พงษ์อินทร์วงศ์   ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

45 นางธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ส านักวิชา 

46 นางสาวปรีดาภรณ์  ขอช่วยกลาง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

47 นางช่อทิพย์  ฤาเดช ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

48 นางสาวภัทร์พิรัล  ภูนนทิวรรธน์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

49 นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชยั วิจิตรเสถียร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

41 รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

52 นางผ่องพัตรา บุญระมาตร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

53 นางสาวเกศินี  เกิดถาวร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 

    

    

    
 



รายงานสรุปผลการสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นทีภ่าคตะวันออก 1 

 

รายงานสรุปผล 
สัมมนาผู้ประกอบการทีร่่วมด าเนินงานสหกิจศกึษาในพื้นที่ภาคตะวันออก 

เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาอยา่งมีประสิทธภิาพ”  
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรม โนโวเทล พทัยา โมดัส บีชฟรอ้นท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี 
 

1. รายละเอียดการด าเนินการ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการที่
ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออก เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาอย่าง มีประสิทธิภาพ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานประกอบการและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกัน 
พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแสดง
ความขอบคุณ ในการให้ ความร่วมมื อจัดสหกิจศึ กษาของมหาวิทยาลั ย  และจัด ให้ มี การหารือ                 
ความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการจัดสหกิจศึกษา เพ่ือการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวด้วย 
นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดให้มีการเข้าศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาร่วมกับ                 
สถานประกอบการการ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

 
วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ ากัด 

  
ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้น าคณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการจัดสหกิจศึกษา ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม 
จ ากัด จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 ฝ่าย ดังนี้  
1. ผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

1.1 ผศ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร     ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
1.2 รศ.ดร. กองพล อารีรักษ์     รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
1.3 ผศ.ดร.ขนิษฐา มีวาสนา      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.4 ผศ.ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซรามิก 
1.5 อ.ดร. นรา สมัตตภาพงศ์     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1.6 นางศิริรัชนี ฉายแสง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
1.7 นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
1.8 นางสาวภานิชา นพธนัตถ์พร     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
1.9 นางสาวพัชรี ขอหมั่นกลาง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
1.10 นายอุดมศักดิ์ บัวส าราญ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 



รายงานสรุปผลการสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นทีภ่าคตะวันออก 2 

 

2. ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ ากัด  (SCI) น าโดย                        
คุณพัชนี มีนรัตนาคร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยมีคุณอนุวัช มัตตะเดช ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากร
บุคคล น าคณะเยี่ยมชมพ้ืนที่ในบริษัทฯ และมีนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                    
นางสาวศิศิรา ภิระบรรณ์ ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เข้าร่วมฟังการประชุม
หารือในครั้งนี้ด้วย จากการหารือความร่วมมือในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

1.  จากการหารือความร่วมมือ ระหว่างภาคเอกชนผู้ใช้บัณฑิตและมหาวิทยาลัย โดย SCI เสนอรูปแบบการรับ
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของบริษัท 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบปกติ ไม่ก าหนด GPA มีโครงงาน
ให้นักศึกษา และเบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน 2. SCI Spirit Internship ก าหนด GAP 2.7 ขึ้นไป หัวข้อ
โครงงานเข้มข้น มีค่าเบี้ยเลี้ยง 300 บาท/วัน และจัดที่พักให้ฟรี โดยทั้งสองรูปแบบมีวิศวกรที่เป็นพ่ีเลี้ยง
คอยดูแลให้ค าปรึกษา ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรูปแบบที่ 1 แล้วหลายรุ่น จากการ
หารือความร่วมมือทาง SCI มีความสนใจรับนักศึกษาในรูปแบบที่ 2 เพ่ิมเติม วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถพร้อมเริ่มงานกับทาง SCI ได้ในอนาคต 

2.  ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เสนอแนะให้ทางบริษัทก าหนดหัวข้อโครงงานและส่งมายัง มหาวิทยาลัยฯ ล่วงหน้า 
เพ่ือให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ช่วยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจและคุณสมบัติตรงตาม              
ที่ก าหนดส่งใบสมัครไปยัง SCI และหากทาง SCI ตอบรับเข้าปฏิบัติงาน นักศึกษาและอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาจะได้ศึกษาหัวข้อดังกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้และทักษะ                
ที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง โดยขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาล่วงหน้าสามารถ
พิจารณาได้จากประวัตินักศึกษา และสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย เพ่ืออธิบายรายละเอียดโครงงาน                      
แก่นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่เก่ียวข้องและคัดเลือกนักศึกษาได้ทันที 

3. ทาง SCI มีขอแนะน ามหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องคุณสมบัตินักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม 
ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานที่ SCI ยังขาดความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
บริษัทใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร หากไม่สามารถสื่อสารได้อาจจะเป็ น
อุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกันและการสมัครงานในอนาคต ทั้งนี้ส าหรับพนักงานประจ าของ SCI                 
หากสามารถพูดภาษาที่สามได้จะได้เงินเดือนเพ่ิมเป็นค่าภาษาเพ่ิมเติมจากเงินเดือน เช่น ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน เป็นต้น จึงแนะน าให้ผลักดันนักศึกษาในด้านภาษา เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา
ในอนาคตต่อไป 

  นอกจากนี้ทางศูนย์สหกิจศึกษายังแนะน าให้ SCI ท าวิจัยร่วมกับ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
ทางด้านวิชาการและด้านการวิจัย เพ่ือให้มีความเข้าใจในกระบวนการการผลิต การควบคุมการผลิต และ
บริษัทจะได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ อันเป็นที่มาของการน า              
ความร่วมมือที่ได้มาพัฒนาทักษะนักศึกษาต่อไป 

 วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม โนโวเทล พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี 
 

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมด าเนินงาน      
สหกิจศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออก เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ในการจัดสัมมนาครั้งนี้                      
ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นคณะท างานในการจัดกิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 



รายงานสรุปผลการสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นทีภ่าคตะวันออก 3 

 

 
วิธีการสัมมนา การบรรยายโดยวิทยากรและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้แทนจาก

สถานประกอบการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
2. คุณไชยา ทองรัตนะ  Site Director, Thailand AME-Westerndigital 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. คุณวิเคต จิตติวงษ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต-คลังสินค้า-ลอจิสติกส์ 

บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. คุณปาณิสรา  รัตนปัญญาโชติ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านนโยบายการตลาด                   

Innovation group (Thailand) Co., Ltd. 
5. ด าเนินรายการโดย รศ.ดร กองพล อารีรักษ์  

รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ซ่ึงเคยรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จาก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
        2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านการปฏิบัติงาน
      สหกิจศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯจ านวน  72  คน  

1. ผู้ประสานงาน/พนักงานที่ปรึกษา จ านวน 47 คน จากสถานประกอบการ 35 แห่ง  
 2. วิทยากร จ านวน 4 คน 
 3.  คณาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ านวน 3 คน 
 4. ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 11 คน 
 5.  ผู้บริหารและคณะท างานจัดงานสัมมนาฯ จ านวน 7 คน 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
  แสงไฟในห้องประชุมสว่างไม่เพียงพอ สถานที่คับแคบไม่สะดวกในการเข้า – ออก ห้อง             

ในระหว่างที่มีการสัมมนา และ Back drop ในห้องประชุมไม่พร้อมใช้งาน  

แนวทางการแก้ไข  
  ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการให้บริการ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในห้องสัมมนาให้เรียบร้อยก่อน
วันสัมมนาฯ หรือก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมให้เหมาะสมกับขนาดห้องประชุม 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาฯ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร      จ านวน        189,160 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ) 
จ านวน 80 คน ๆ ละ 650 บาท 

52,000 บาท 

2.  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ านวน 2 คน คนละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 
1,200 บาท 

7,200 บาท 

3.  ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 4,500 บาท 
4.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวิทยากร 4,750 บาท 
5.  ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร จ านวน 1 คน ๆ ละ 1,800 บาท 1 คืน 1,800 บาท 
6.  ค่าท่ีพักส าหรับคณาจารย์ มทส. 5 คน ๆ ละ 1,800 บาท 1 คืน 9,000 บาท 
7.  ค่าท่ีพักส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป (5 คน 3 ห้อง ๆ ละ 1,800 

บาท 1 คืน ) 
5,400 บาท 

8.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคณะท างานและผู้เข้าร่วมสัมมนาของ 
มทส. (รถตู้ มทส. 3 คัน) 

3,150 บาท 

9.  ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณาจารย์ มทส. จ านวน 5 คนๆ ละ 400 บาท 2 วัน 4,000 บาท 
10.  ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับพนักงาน มทส. จ านวน 5 คนๆ ละ 320 บาท 2 วัน 3,200 บาท 
11.  ค่าเอกสารและวัสดุในการประชุมสัมมนา 4,964 บาท 

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  99,764 บาท 
 (เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)   

 คงเหลือเงินคืนมหาวิทยาลัยฯ                         จ านวน 89,196 บาท 
   (แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 
 
2. ผลการด าเนินการ 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  จ านวน  40  คน  
2. เพศ :    ชาย  15  คน              หญิง  25  คน                      
3. อายุ :     

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 ปี   2     คน    
25 - 34 ปี 16   คน 
35 - 44 ปี 18   คน   
45 - 54 ปี 3     คน           
55 ปีขึ้นไป 1     คน 

4.  ระดับการศึกษา  
ต่ ากว่าปริญญาตรี  4     คน   
ปริญญาตรี 24   คน 
ปริญญาโท 12   คน 
ปริญญาเอก ไม่มี 
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5.  ประสบการณ์ท างาน  

น้อยกว่า 5 ปี  24  คน 
5 – 10 ปี   2    คน 
11 – 15 ปี 7    คน 
16 ปีขึ้นไป 7    คน 

6.  ประเภทสถานประกอบการ 
ทรัพยากร 2    คน 
สินค้าอุตสาหกรรม 19  คน 
สินค้าอุปโภค/บริโภค 1    คน 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2    คน 
เทคโนโลยี 2    คน 
บริการ 3    คน 
อ่ืนๆ 11  คน 

7.   มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท างานในหน่วยงาน ร้อยละ 80 
8.   เคยรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ร้อยละ 85 
  

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. เมื่อคณาจารย์นิเทศเข้ามานิเทศงานที่บริษัท ควรเข้ามาคุยเรื่องโครงงานให้นักศึกษา และ               

เดินชม Process การท างานของบริษัทโดยให้นักศึกษาเป็นคน present มากกว่ามาแนะน า
ลักษณะงาน 

2. ควรมีการเชิญผู้บริหารไปพบนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษา 
3. การปลูกฝังนักศึกษาให้มุ่งที่ผลของงานมากกว่าค่าตอบแทนที่สูง 

ความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาฯ 

จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทั้งหมด 72 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด
สัมมนาฯ ครั้งนี้ จ านวน 40 คน ซึ่งมีความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาครั้งนี้โดยรวมในระดับมาก 
(4.15) และมีความเห็นต่อการจัดกิจกรรมสัมมนาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ได้รับ
ประโยชน์ ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานได้ในระดับ
มาก (4.09) 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้สัมมนาได้ในระดับมาก (4.12) 

3.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้มีการบริหารจัดการในระดับมาก 
(4.07) โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ วิทยากร ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน               
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (4.45) และอาหารว่าง/เครื่องดื่ม/
อาหารกลางวัน ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด (3.90) 
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        ข้อความ 
ค่าเฉลี่ย SD แปล

ผล 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนา 4.09 0.61  มาก 

1.1  ความรู้ความเข้าใจ 4.05 0.60 มาก 
1.2  ประโยชน์ท่ีไดร้ับ 4.08 0.62 มาก 
1.3  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในหน่วยงาน/องค์กร 4.15 0.62 มาก 

2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 4.12 0.75 มาก 
2.1 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  
     นายกสภามหาวิทยาลัย/นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

4.45 0.85 
 

มาก 

2.2 คุณไชยา ทองรัตนะ    
     บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

4.20 0.72 มาก 

2.3 คุณวิเคต จิตติวงษ์    
     บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

4.08 0.73 มาก 

2.4 คุณปาณสิรา  รตันปัญญาโชต ิ
     Innovation group (Thailand) Co., Ltd. 

4.18 0.68 มาก 

2.5 รศ.ดร.กองพล อารรีักษ์  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

4.08 0.80 มาก 

3. การบริหารจัดการ 4.07 0.69 มาก 
3.1 รูปแบบการจัดสัมมนา 4.15 0.74 มาก 
3.2 การลงทะเบียน การต้อนรับและการประสานงาน 4.23 0.62 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.15 0.66 มาก 
3.4 ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ ์ 4.05 0.68 มาก 
3.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดสัมมนา 3.93 0.69 มาก 
3.6 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.10 0.71 มาก 
3.7 อาหารว่าง/เครื่องดืม่/อาหารกลางวัน 3.90 0.78 มาก 

4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ 4.15 0.58 มาก 
 

การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
 1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
 1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย   4.50 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
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ภาพกิจกรรม 
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รายงานการประชุมศิษย์เก่า มทส. 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น. – 16.30 น.     
ณ โรงแรม โนโวเทล พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี 

 
เนื่องด้วยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษาใน

พ้ืนที่ภาคตะวันออก ซึ่งได้มีศิษย์เก่า มทส. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทั้งสิ้น จ านวน 12 คน  จึงได้
ใช้โอกาสดังกล่าวให้ศิษย์เก่าได้เข้าพบ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  พร้อมทั้งได้จัดประชุมศิษย์เก่า มทส. โดยมี ผศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์สห
กิจศึกษาฯ เป็นประธาน        เพ่ือหารือแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า ซึ่งจะมีส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาไปสู่ มทส. 4.0 และ      สหกิจศึกษา 4.0 เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เวลา 15.30 น. – 16.30 น. ณ โรงแรม โนโวเทล พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  

 
สรุปผลการหารือ  

 
ประเด็นที่ 1 การสะท้อนคุณภาพบัณฑิต มทส. ในปัจจุบัน  

ศิษย์เก่า มทส. ได้สะท้อนถึงคุณภาพบัณฑิต มทส. ในปัจจุบัน และประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
ได้แก่   

1) เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ของบัณฑิต มทส. ในปัจจุบันยังอ่อนแอมากเมื่อเทียบกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการให้ความเห็นต่าง ๆ ถึงสาเหตุปัญหาดังกล่าว
ได้แก่  

 เนื่องจากเอกสารการเรียนการสอนส่วนใหญ่ได้มีการแปลเป็นภาษาไทย ส่งผลให้
นักศึกษาในปัจจุบันอ่าน Text book ในการเรียนค่อนข้างน้อย  

 สภาวะแวดล้อมการใช้ชีวิตของนักศึกษา ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ไมว่่าจะเป็นการสื่อสารกับเพ่ือน หรือการใช้อีเมล์โต้ตอบในงาน 

 วิธีการสอนที่เหมาะสม ที่จะช่วยเอื้อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจมากขึ้น 
2) เรื่องการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา พบว่านักศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถคิด

วิเคราะห์ มองปัญหาในภาพรวม และแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้  
3) เรื่องความมุ่นมั่นในการเรียน การท างานของนักศึกษาลดลง และต้องการที่จะส าเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาอันสั้น  
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ประเด็นที่ 2 เรื่องแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา 

ศิษย์เก่า มทส. ได้สะท้อนปัญหาถึงความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา ร่วมกับ มทส. พบว่า 
สถานประกอบการที่มีศิษย์เก่าท างานอยู่นั้นมีความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา แต่ไม่มีการรับ
นักศึกษา มทส. เข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องจาก 1)  ไม่ทราบช่องทางในการติดต่อ
ประสานงาน  2) สถานประกอบการไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีใครแนะน า ท าให้นักศึกษาไม่เลือกไปสหกิจ
ศึกษา  3) ไม่ทราบความต้องการของนักศึกษาว่าแท้จริงแล้วนักศึกษาต้องการเรียนรู้อะไร หรือ
ต้องการได้อะไรจากการสหกิจศึกษา เช่น นักศึกษาบางคนต้องการไปเป็นผู้ประกอบการเอง หรือ
นักศึกษาบางคนอาจต้องการเป็นวิศวกร  
 
ประเด็นที่ 3 เรื่องการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า 

นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี (นายรัฐมงคล เหมรัตนานนท์) ได้ให้ข้อมูลการรวมกลุ่มของ
ศิษย์เก่า มทส. ทุกรุ่น ในภาคตะวันออก โดยใช้ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
ทางกลุ่มไลน์  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มกว่า 300 คน และคาดว่าในอนาคตจะพัฒนาและขยาย
เครอืข่ายได้มากข้ึน ทั้งนี้เครือข่ายศิษย์เก่าซึ่งจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาไปสู่ มทส. 4.0 และ 
สหกิจศึกษา 4.0  โดยศูนย์  สหกิจศึกษาฯ  จะช่วยสนับสนุนโดยจัด สัมมนาศิษย์ เก่าที่ เป็น
ผู้ประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ เพ่ือเป็นช่องทางให้เกิดความร่วมมือในวาระถัดไป 
 
ภาพกิจกรรมการประชุมศิษย์เก่า มทส. 

  



รายงานสรุปผลการสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นทีภ่าคตะวันออก 10 

 

  
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของ ฝพส. จากการดูงานและสัมมนาฯ 

1.  สถานประกอบการที่ไปศึกษาดูงาน สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด มีการท าโครงการ 

ประจ าปีในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งแบบก าหนดเกรด 2.75 ขึ้นไป และไม่

ก าหนดเกรด โดยจะได้รับสวัสดิการที่ต่างกัน ซึ่งจะมีการจัดท าโครงการส าหรับนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาปกติ และนักศึกษาสหกิจศึกษาแบบเข้มข้นที่เน้นด้านโครงงาน อีกทั้งยังมีการจัดการเรียน

การสอนร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ ที่ส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในโรงงาน เป็น

ระยะเวลามากกว่า 16 สัปดาห์ ตลอดจนเรื่องความร่วมมือในการท าวิจัย กับคณาจารย์ประจ า

สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีความสนใจ ซึ่งสถานประกอบการยินดีให้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา  

มหาวิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวผ่านการจัดสหกิจศึกษาและสนับสนุนให้ 

นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกว่า 4 เดือน เพ่ือความต่อเนื่องในการจัดท าโครงงาน 

2.  ส่งเสริมและเน้นเรื่องการท า Project ของสถานประกอบการ เพราะจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษา

ประเมินตนเองและความเหมาะสมได้ดีขึ้น รวมถึงการเตรียมตนเองให้มีความพร้อมก่อนการสมัคร  

3.  สถานประกอบการเห็นว่าคุณลักษณะ/คุณสมบัติ ของนักศึกษามีความส าคัญ เช่น ความสามารถ

ทางด้านภาษาอังกฤษที่ส าคัญที่จะใช้ในการท างาน ซึ่งนอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับภาษาที่ 3 

ด้วย เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรม ใน

หลักสูตรภาษาดังกล่าว 

4.  ส าหรับสถานประกอบการที่ไม่มีโครงการการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างชัดเจน อาจต้องหา

ช่องทางและใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สถานประกอบการได้เห็นถึงความส าคัญและ

ประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือดึงดูดความสนใจให้นักศึกษาสมัครงานสหกิจศึกษา 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์ : การจัดการศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล 

2.  แผนงานหลัก :     การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

3.  แผนงานรอง : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง 

4.  ชื่อโครงการ :  สัมมนาศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ 

5.  สถานภาพของโครงการ :  โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

6.  ประเภทของโครงการ :   โครงการด้าน ICT  โครงการปกติตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12 

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

8.  หลักการและเหตุผล : 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หมายถึง ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอน ใน
สถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความ
ร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) และถือเป็นพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการรูปแบบหนึ่งซึ่งสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยได้น ารูปแบบสหกิจศึกษา
บรรจุไว้ในหลักสูตรส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยและมีการด าเนินงานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ก าหนดให้มีการ   
จัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา ได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย รวมไปถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งการรวมกลุ่มของศิษย์เก่า มทส. ทุกรุ่น ในปัจจุบัน อ้างอิงข้อมูลจากนายก
สมาคมศิษย์เก่า มีสมาชิกในกลุ่มกว่า 300 คน ที่พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และคาดว่าในอนาคตจะพัฒนาและ
ขยายเครือข่ายได้มากขึ้น ทั้ งนี้ เครือข่ายศิษย์เก่าจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์ 
(Engagement) ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาไปสู่ 
มทส. 4.0 และ สหกิจศึกษา 4.0 ตามนโยบายการพัฒนาประเทศต่อไป 

9.  วัตถุประสงค์ :  

9.1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

9.2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/การปฏิบัติงาน     
สหกิจศึกษา 



9.3. เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาหลักสูตรผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 

10.  การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดบัโครงการ : 

เป้าประสงค์แผนงาน มาตรการ/แนวทาง 
(ข้อที)่ 

เป้าหมายโครงการ 

ส่งเสริมบูรณาการการเรียนการสอน
กับการท างานของนักศึกษา 
(Cooperative Education and 
Work-integrated Education 
(CWIE)) ในรูปแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) และ
รูปแบบอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานและตรงตาม
เป้าหมายการประกันคุณภาพ 

 1.3 (1.3.2) พัฒนาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพกับผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ีย (Stakeholders) อย่าง
ยั่งยืน เช่น การท างานในสถานประกอบการ การพัฒนา
หลักสูตรและสร้าง Contact กับสถานประกอบการ
เพื่อรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบการ
ร่วม การร่วมมือกับสถานประกอบการเพื ่อพ ัฒนา
บัณฑิตให้เป ็นผู ้ประกอบการ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถานประกอบการ 

 

11. ระยะเวลาโครงการ :  1 ปี เริ่มต้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 



12. รายละเอียดแผนการด าเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 
แผน/ผล 

2558 
แผน/ผล 

2559 
แผน/ผล 

2560 2561 

เป้าหมายโครงการ :  - - -   

มหาวิทยาลัยด ารงความเป็นผู้น าการจัดสหกิจ
ศึกษาในประเทศ 
 

 - - -   

ผลผลิต :  ความร่วมมือระหว่างศษิย์เก่าที่เป็น
ผู้ประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ 
กับมหาวิทยาลยั 

 - - -   

ตัวชี้วัด :  - - -   

1. จ านวนสถานประกอบท่ีเข้าร่วมกจิกรรมที่
เป็นกลุ่มศิษย์เก่า 

2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อการสมัมนา 

จ านวน 
 
 

ระดับ 

    10 
 
 

 4.25 
 

 
 

13. แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 :  

เป้าหมายโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม หน่วยนับ รวม 
เป้าหมายกิจกรรม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เป้าหมายโครงการ :  มหาวิทยาลัยด ารง
ความเป็นผู้น าการจัดสหกิจศึกษาใน
ประเทศ 

      

       
ผลผลิต :  ความร่วมมือระหว่างศษิย์เก่าที่เป็น
ผู้ประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ 
กับมหาวิทยาลยั 

      

กิจกรรม :       
1. สัมมนาศิษย์เก่าที่เป็น

ผู้ประกอบการ และผู้บริหารสถาน
ประกอบการ 

คร้ัง 1  1   

       

 



14. วงเงินงบประมาณ :           หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

2557    

2558    

2559    

2560    

2561 250,000 - 250,000 

รวมท้ังสิ้น 250,000 - 250,000 

 


