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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการส่ งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของเครื อข่ ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ปี งบประมาณ 2551
*************************************************************************************

เครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่ าง

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ าร่ วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง

8. มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา
9. วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง
10. วิทยาลัยพิษณุโลก
11. วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
12. วิทยาลัยชุมชนตาก
13. วิทยาชัยชุมชนพิจิตร
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการส่ งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของเครื อข่ ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ปี งบประมาณ 2551
*************************************************************************************
1. รายละเอียดของเครื อข่ ายอุดมศึกษาผู้เสนอโครงการ
1.1 ชื่อเครื อข่ายระดับ B
:
เครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อสถาบันแม่ขา่ ย (B)
:
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานกรรมการเครื อข่าย
:
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
ที่ตั้งสํานักงานเครื อข่าย
:
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์
:
0-5596-1403
โทรสาร
:
0-5596-1413
E-mail
:
jantarat_ple@hotmail.com
ลายเซ็นประธานกรรมการบริ หารเครื อข่ายอุดมศึกษา
ผู้อนุมตั ิให้ สง่ ข้ อเสนอโครงการในนามเครื อข่ายฯ และลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทังหมดในเอกสาร
้

.......................................................................
( ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน )
วันที่ ................................................................
1.2 รายละเอียดเครื อข่ายระดับ C – เครื อข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
ข้ อมูลประธานคณะทํางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
ชื่อ – นามสกุล ประธาน :
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
ชื่อสถาบันฯ ต้ นสังกัด (C) :
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตําแหน่ง (ภายในสถาบัน) :
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถานที่ตดิ ต่อ
:
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ตั ้งสํานักงาน
:
กองบริ การการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์
:
0-5596-8316
โทรสาร
:
0-5596-8321
E-mail
:
patrikas@nu.ac.th
ลายเซ็นประธานคณะทํางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา (ระดับ C) ลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทังหมดในเอกสาร
้

.......................................................................
( ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี )
วันที่ ................................................................
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2. ข้ อสรุ ปโครงการ (Executive Summary)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
อุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
และสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล
สหกิจศึกษาเป็ นแนวทางหนึง่ ที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีความสมบูรณ์พร้ อม มีคณ
ุ ภาพและ
คุณลักษณะที่ตรงตามความต้ องการขององค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต จากแนวนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัย
นเรศวรในฐานะแม่ขา่ ยสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างร่วมกับสถาบันในเครื อข่าย รวมจํานวน
13 สถาบัน ที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เครื อข่ายฯ ได้ มีการสร้ างความร่วมมือทางด้ าน
วิชาการ ทั ้งในด้ านหลักสูตรและการเรี ยนการสอนจึงได้ มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการกลุม่ งานพัฒนาการ
เรี ยนการสอนรับหน้ าที่ดําเนินการในการส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาดังกล่าว
ซึง่ ภายใต้ คณะอนุกรรมการกลุม่ งานพัฒนาการเรี ยนการสอนนั้น ได้ มีการแต่งตั้งคณะทํางานส่งเสริ มการ
พัฒนาสหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ขึ ้น เพื่อรับหน้ าที่ในการประสานงาน ติดตาม
และดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริ มการพัฒนาสหกิจศึกษาตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของ
เครื อข่ายฯ โดยได้ จดั ทําโครงการส่งเสริ มสหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มีการจัดทํา
กลยุทธ์สหกิจศึกษา (ปี งบประมาณ 2551 – 2555) โครงการ/กิจกรรม 5 ปี ของเครื อข่าย (ปี งบประมาณ
2551 – 2555)จัดสัมมนาเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่สถาบันสมาชิกและองค์กร
ั ฑิต และนําร่องดําเนินการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิก ซึง่ เครื อข่ายฯมีเป้าหมายในการ
ผู้ใช้ บณ
เพิ่มจํานวนสถาบันที่ดําเนินการระบบสหกิจศึกษา และรวมถึงจํานวนองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่จะมีความรู้
ความเข้ าใจในระบบสหกิจศึกษาและให้ ความสนใจเข้ าร่วมโครงการมากยิ่งขึ ้นในปี ต่อ ๆ ไป ทั้งนี ้ ด้ วย
ศักยภาพและความพร้ อมในด้ านองค์ความรู้ทางวิชาการ และความสัมพันธ์อนั ดีที่มีตอ่ ชุมชน ตลอดจน
การวางแผนดําเนินงานในระยะยาว อันเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาของเครื อข่ายให้ พฒ
ั นาต่อไปอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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3. รายละเอียดของคณะทํางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา (ระดับ C) ที่ร่วมดําเนินโครงการ
3.1 รายชื่อคณะทํางานเครื อข่ายระดับ C – เครื อข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา
รายชื่อคณะทํางาน

ตําแหน่ ง

สถาบันอุดมศึกษาต้ นสังกัด

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.นเรศวร

ประธานคณะทํางาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏพิบลู สงคราม

รองประธานคณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม

3. ดร.คงศักดิ์ ศรี แก้ ว

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

4. นางสาวประนอม หาญจริ ง

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

5. นางสาวนันทภัค ธนาอภินนั ท์

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

6. นายพิสิษฐ์ เพชรคง

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชา ศรี เรื องฤทธิ์

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

8. นายอัคกะบัทคาน ปาทาน

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์ จิรา

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

10. นายธนัตถา กรพิทกั ษ์

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

13. ดร.สราญภัทร

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

14. นายสถาพร เกียรติพิริยา

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

15. รองศาสตราจารย์ ดร.วินยั รังสินนั ท์

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา

16. นางสาวจิรนันท์ กมลสินธุ์

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา

17. นายมนตรี พันธ์กสิกร

คณะทํางาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

18. นายกนกศักดิ์ นครประสาท

คณะทํางาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

19. นายเด่นศักดิ์ หอมหวน

คณะทํางาน

วิทยาลัยชุมชนตาก

20. นายประยงค์ ศรี ไพรสนท์

คณะทํางาน

วิทยาลัยชุมชนตาก

21. นายวิจิตร พิรารัมย์

คณะทํางาน

วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี

22. นางสาวปนัสขนันชา สุขสําราญ

คณะทํางาน

วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี

23. นายพงษกร หงษ์ กราย

คณะทํางาน

วิทยาลัยพิษณุโลก

24. นางรัตน์ชนก โอ่คํา

คณะทํางาน

วิทยาลัยพิษณุโลก

25 นายวีรพงษ์ สุทาวัน

คณะทํางาน

วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง

26. นายสุวิทย์ เครื อเค้

คณะทํางาน

วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง

27. ดร.วิชญานัน รัตนวิบลู ย์สม

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

28. นายประจินต์ เมฆสุธีพิทกั ษ์

คณะทํางานและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

29. นางภัทริ กา สิงห์สถิตย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

30. นางสาวปั ทม์ชนนันท์ ศรี พิพฒ
ั นกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถิรางกูร
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3.2 รายละเอียดของคณะทํางานเครื อข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา ปี 2551
(ดังเอกสารในภาคผนวก)
4. ระบบการบริหารจัดการและแผนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
4.1 หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การแข่งขันของตลาดแรงงาน
ค่อนข้ างสูง ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้ องการ มีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ ทักษะที่
องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต้ องการให้ มีในตัวบัณฑิตได้ แก่ ความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ การวางแผน
การทํางานอย่างมีระบบ ความรู้ ความสามารถในการรั บรู้ การตัดสินใจและแก้ ปัญหา มนุษย์สมั พันธ์
ความคิดริ เริ่ ม ระเบียบวินยั ศีลธรรม จริ ยธรรม การสื่อสาร การนําเสนอและการเป็ นผู้นํา เป็ นต้ น ทักษะ
เหล่านี ้จะเรี ยนรู้ และพัฒนาได้ เมื่อนักศึกษาได้ มีโอกาสไปปฏิบตั ิงานจริ งในองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต การเรี ยน
การสอนเฉพาะแต่ในห้ องเรี ยนหรื อในห้ องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอ นักศึกษาจําเป็ นต้ องมีทกั ษะของงาน
อาชีพและทักษะด้ านพัฒนาตนเองถือเป็ นความจําเป็ นของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาใน
ฐานะผู้ผลิต องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในฐานะผู้ใช้
สํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาได้ ต ระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ในการพัฒ นา
อุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
และสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล สหกิ จศึกษาเป็ นแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีความสมบูรณ์พร้ อม มีคณ
ุ ภาพและ
คุณลักษณะที่ตรงตามความต้ องการขององค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต จากแนวนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัย
นเรศวรในฐานะแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างจึงได้ ดําเนินการจัดทําโครงการส่งเสริ ม
สหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ขึ ้น ด้ วยการจัดกิจกรรมในการส่งเสริ มและประสาน
การดําเนินการสหกิ จศึกษาให้ กับสถาบัน นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้ บัณฑิ ตของเครื อข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้ มีการนําไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป
4.2 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (vision) “ร่วมส่งเสริ มและพัฒนาระบบสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครื อข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสร้ างโอกาสและความสําเร็ จในการประกอบอาชีพของบัณฑิต”
พันธกิจ (mission)
1. ด้ านหลักสูตร
- ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง
- ผลักดันให้ ระบบสหกิจศึกษาเป็ นทางเลือกหนึง่ ของการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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2. ด้ านการบริ หารจัดการระบบสหกิจศึกษา
- สร้ างความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
- ส่งเสริ มให้ แต่ละสถาบันอุดมศึกษามีหน่วยงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาโดยตรง หรื อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
3. ด้ านการประสานงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
- สร้ างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง
4.3 วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
1. เพื่อดําเนินกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริ มและประสานการดําเนินการสหกิจศึกษาและประสาน
การดําเนินการสหกิจศึกษาให้ กบั สถาบัน นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตของเครื อข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง
2. เพื่อจัดทําและเสนอรายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่างต่อคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
4.4 กลยุทธ์ และมาตรการดําเนินงานสหกิจศึกษา
1. การเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่สถาบัน นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
2. การส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินการสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง
3. การสร้ างเครื อข่ายระหว่างองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
5. การส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาสูส่ หกิจศึกษาระดับ
นานาชาติ
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4.5 วิธีการดําเนินงานและระบบการบริหารจัดการของเครื อข่ ายฯ
4.5.1 โครงสร้ างการบริ หารงานของเครื อข่าย B และเครื อข่าย C
คณะกรรมการบริหารเครื อข่ ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่ าง

เครื อข่ าย B

คณะอนุกรรมการเครื อข่ ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่ าง
เครื อข่ าย C
คณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาการเรี ยนการสอน
คณะทํางานส่ งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่ าง
ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี (ประธานคณะทํางาน)

ผศ.ดร.พิทกั ษ์ อยูม่ ี (รองประธานคณะทํางาน)
คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางานและเลขานุการ

4.5.2 รูปแบบดําเนินการของเครื อข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา (C) และสถาบันฯที่เข้ าร่วมสหกิจศึกษา
เครื อข่าย C ประสานและดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์จากคณะ
กรรมการบริ หารเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างโดยร่วมกําหนดแผนปฏิบตั งิ านของเครื อข่าย
ส่งเสริ มการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
แผนงาน และกลยุทธ์ของเครื อข่ายฯ ประสานงาน ติดตาม และดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
4.5.3 ระบบบริ หารจัดการและระบบบริ หารการเงิน
ระบบบริหารจัดการ
1. มีการจัดตั้งคณะทํางานส่งเสริ มการพัฒนาสหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้ วยผู้แทนจากสถาบันสมาชิกทั้ง 13 สถาบัน
2. มีการติดตามรายงานความก้ าวหน้ าเป็ นประจําทุก 2 เดือน ทั้งนี ้ หากมีกรณีเร่งด่วน
อาจมีการประชุมเป็ นคราวไป
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ระบบบริหารการเงิน
1. มีการวางแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณดําเนินงานแต่ละ
โครงการอย่างชัดเจน
2. มีการแต่งตั้งฝ่ ายการเงิน เพื่อทําหน้ าที่เบิกจ่าย และทําบัญชีควบคุมการใช้ จ่ายเงิน
โครงการ
3. จัดทําสรุปและรายงานสถานะทางการเงิน การใช้ จา่ ยงบประมาณโครงการใน
ภาพรวมเสนอที่ประชุมคณะทํางานทราบ
4.5.4 แนวทางเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษา องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต (ภาคอุตสาหกรรม)
1. เสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเแก่องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในเขตพื ้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยการจัดสัมมนาให้ ความรู้และการประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นพับประชาสัมพันธ์
2. สร้ างความสัมพันธ์เชิงลึกโดยการเยี่ยมเยียนเพื่อสร้ างเครื อข่ายระหว่างองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตที่เข้ าร่วมสหกิจศึกษากับเครื อข่ายภาคเหนือตอนล่าง
4.5.5 แนวทางส่งเสริ มหลักสูตรสหกิจศึกษา และสร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อสาธารณะ
1. เสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการดําเนินงานสหกิจศึกษาให้ กบั อาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา ของสถาบันสมาชิก โดยการจัดสัมมนาให้ ความรู้ และส่งเสริ มให้ สถาบันนําร่องจัด
สัมมนาให้ ความรู้แก่นกั ศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการ
2. ส่งเสริ มให้ มีการนําร่องการดําเนินการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิกให้ เพิ่มมากขึ ้น
3. เผยแพร่คมู่ ือมาตรฐานสหกิจศึกษาเพื่อให้ สถาบันสมาชิก และองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมี
ความเข้ าใจและดําเนินการปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน
4.5.6 แนวทางส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษา
1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้ รับทราบกระบวนการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา และเตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคลิกภาพ การปฏิบตั ติ นในที่ทํางาน
2. จัดการสัมมนาและการแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาหลังจาก
กลับจากการปฏิบตั งิ าน ณ องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ของสถาบันนําร่อง และมีการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาดีเด่นเพื่อรับเกียรติบตั รและเงินรางวัล
3. มีการประเมินผลการดําเนินโครงการโดยนักศึกษาผู้เข้ าร่วมโครงการ และองค์กร
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป
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4.6 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาในปี 2551 ที่ผ่านมาของเครื อข่ ายฯ
ประเด็นผลการดําเนินงานใน
ปี งบประมาณ 2551
1. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมจัดระบบ
สหกิจศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่ร่วมหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา
3. จํานวนองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่ร่วมจัดทํา
สหกิจศึกษา

ผลการ
ดําเนินงาน
(จํานวน)
1
220
89

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 220 คน
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์

1

คน

บริ ษัท ไอ.ดีโปรเจ็ค จํากัด

1

คน

บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

3

คน

บริ ษัท กาดสวนแก้ ว 2545 จํากัด

4

คน

บริ ษัท เคมีแมน จํากัด

2

คน

บริ ษัท ไทยแอร์ พอร์ ต กราวด์

2

คน

บริ ษัท ไอ.ดี.ซี.ไอ.เดียร์ ครี เอชัน่ จํากัด

2

คน

บริ ษัท อีซีสไมล์ จํากัด

1

คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

1

คน

บริ ษัท สนุกออนไลน์ จํากัด

1

คน

บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัดมหาชน

3

คน

บริ ษัท พาโนรามา เวิลด์ไวด์ จํากัด

1

คน

ท่าเรื อเชียงแสนและเชียงของ เชียงราย
การประปาเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาล
นครพิษณุโลก
แผนกคลังพัสดุ กองบัญชีและการเงิน
ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครื อข่าย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริ ษัทมหาชนธนาคารธนชาติ สาขาพิษณุโลก

1

คน

2

คน

2

คน

1

คน

1

คน

บริ ษัท แพน ราชเทวีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

1

คน

นิตยสารสกุลไทย

1

คน

บริ ษัท เจียไต๋ จํากัด Chia tai Co.Ltd.

3

คน

บริ ษัท วาคองซ์ สยาม คลับเมด จํากัด

1

คน

ห้ างหุ้นส่วนคณะบุคคลชินวัตรไหมไทย

1

คน

มูลนิธิ เจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน

1

คน

ด่านตรวจคนเข้ าเมืองแม่สาย

3

คน

บริ ษัท บริ สตอล-ไมเยอร์ ส สควิบบ์ไทย จํากัด

7

คน
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ประเด็นผลการดําเนินงานใน
ปี งบประมาณ 2551

ผลการ
ดําเนินงาน
(จํานวน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน)
องค์การเภสัชกรรม

11

คน

4

คน

2

คน

บริ ษัท สาลี่ คัลเล่อร์

2

คน

บริ ษัท.ที.เจ.ซี.จํากัด

2

คน

สํานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 1

5

คน

บริ ษัท พี เอส พี สเปลเชียลตี ้ส์ จํากัด
บริ ษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์ เด้ นดีไซน์
จํากัด
บริ ษัท จีเนียนเมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) จํากัด
อง์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิตติ์
ศูนย์วิจยั ข้ าวพิษณุโลก

3

คน

5

คน

4

คน

9

คน

5

คน

บริ ษัท ปุ๋ยอินทรี ย์เกษตรไทย จํากัด

2

คน

บริ ษัท ซาคาตะสยาม ซีด จํากัด
บริ ษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟราวเวอร์ ซีดส์ (ไทย
แลนด์) จํากัด
สถาบันบริ การตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
สวนอุดมการ์ เด้ น

2

คน

2

คน

3

คน

3

คน

บริ ษัท ธนลาภ เห็ดและผักเมืองหนาว จํากัด

4

คน

สํานักงานโครงการหลวง หน่วยอารักขาพืช

3

คน

สํานักวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

1

คน

บริ ษัท อัลมาธา ซีดส์ จํากัด

6

คน

ฟาร์ มแม่บวั หลวงไฮโดรโพนิกส์

3

คน

ศูนย์วิจยั พืชไร่ เชียงใหม่

1

คน

กรมพัฒนาที่ดิน เขต 9 นครสวรรค์

3

คน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

3

คน

บริ ษัท กรี นเฟรช อินเตอร์ เนชัลแนล จํากัด

3

คน

บริ ษัท ไร่ นายจุล คุ้นวงศ์ จํากัด
บริ ษัท บี ฟู๊ ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด
บริ ษัท ฟู้ดแลนด์ซปุ เปอร์ มาเก็ต จํากัด

3

คน

4

คน

2

คน

บริ ษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จํากัด

2

คน

11

ประเด็นผลการดําเนินงานใน
ปี งบประมาณ 2551

ผลการ
ดําเนินงาน
(จํานวน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

2

คน

บริ ษัท B&R Thailand จํากัด

2

คน

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

คน

บริ ษัท อเมริ กนั ฟู้ด จํากัด

2

คน

บริ ษัท อาหารภาคเหนือ จํากัด

2

คน

บริ ษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จํากัด

2

คน

ศูนย์วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่

3

คน

บริ ษัท ไทยเดลมาร์ จํากัด

2

คน

บริ ษัท ลีโอฟูดส์ จํากัด

3

คน

บริ ษัท ซอสพริ กไทยรุ่งเรื อง จํากัด

2

คน

บริ ษัท ดับเบิ ้ลยู จี ซี จํากัด

3

คน

บริ ษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน)

2

คน

องค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

4

คน

บริ ษัท ชลบุรี แอลซี จํากัด

3

คน

บริ ษัท ศรธรรมอะโกรเท็ค จํากัด

2

คน

ลําปางฟู๊ ดโปรดักส์ จํากัด

1

คน

บริ ษัท พรี เมียร์ แดรี ฟดู ส์ จํากัด

3

คน

บริ ษัท นํ ้าตาลพิษณุโลก จํากัด
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท อุตสาหกรรมนํ ้าตาลบ้ านไร่ จํากัด

1

คน

2

คน

2

คน

บริ ษัท ไมเนอร์ แดรี่ จํากัด

1

คน

บริ ษัท ชาระมิงค์ จํากัด

3

คน

บริ ษัท บี.บี โฮลดิ ้ง จํากัด

2

คน

บริ ษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

1

คน

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด แฟมิลี่บี

1

คน

บริ ษัท นูแมพ จํากัด

2

คน

บริ ษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด

2

คน

บริ ษัท เทเล แอทลาส (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สํานักงานโครงการติดตามสนับสนุน
ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้

2

คน

1

คน

2

คน
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ประเด็นผลการดําเนินงานใน
ปี งบประมาณ 2551

ผลการ
ดําเนินงาน
(จํานวน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด
สุโขทัย
บริ ษัท พาสโก (ประเทศไทย) จํากัด
ศูนย์สง่ เสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จ.พิษณุโลก
บริ ษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

4. จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษาของ
เครื อข่ายฯ

5. แผนกลยุทธ์สหกิจศึกษาของเครื อข่าย

2

คน

2

คน

1

คน

2

คน

2

คน

6 หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
24 สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 สาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 19 สาขาวิชา
บัญชีบณ
ั ฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 181 สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 สาขาวิชา
5 กลยุทธ์
1. การเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ

สหกิจศึกษาแก่สถาบัน นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
2. การส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินการ
สหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
3. การสร้ างเครื อข่ายระหว่างองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
และสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
สหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
5. การส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาเพื่อพัฒนาสูส่ หกิจศึกษาระดับนานาชาติ
6. อื่น ๆ

-

-
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4.7 สรุ ปรายละเอียดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญของเครื อข่ ายฯ
วันเดือนปี ที่
15 ก.ย. 51

19 ธ.ค. 51
3 มิ.ย. 52
21 พ.ย. 51

18 ก.ย. 51

กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมจัดประชุมสถาบันเครื อข่ายเพื่อวางแผนกลยุทธ์ฯ
สถานที่ ห้ องนเรศวร 1 ม.นเรศวร
จํานวนผู้เข้ าร่ วม ผู้แทนจากสถาบันเครื อข่ายฯ 26 คน
กิจกรรมการประชุมคณะทํางานส่งเสริ มการพัฒนาสหกิจ
ศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ( 2 ครัง้ )

เป้าหมายและผลที่ได้ รับ
เป้ าหมาย 1 ครัง้ 40 คน
ผลทีไ่ ด้รบั 1 ครัง้ 26 คน

โครงการสัมมนาเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจแก่บคุ ลากรและ
องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตฯ เรื่ อง “การสร้ างความเข้ าใจการดําเนินการ
สหกิจศึกษาเพื่อเตรี ยมบัณฑิตพร้ อมสูอ่ งค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต”
สถานที่ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
จํานวนผู้เข้ าร่ วม อาจารย์ บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา
และผู้แทนจากสถานประกอบการ จํานวน 200 คน
โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
นําร่อง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
สถานที่ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ม.นเรศวร
จํานวนผู้เข้ าร่ วม นิสติ สหกิจศึกษาม.นเรศวร ปี การศึกษา 2551
จํานวน 220 คน
สนับสนุนบุคลากรของสถาบันเครื อข่ายฯเข้ าร่วมอบรมสหกิจ
ศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

เป้ าหมาย 200 คน
ผลทีไ่ ด้รบั 200 คน

เป้ าหมาย 3 ครัง้
ผลทีไ่ ด้รบั 2 ครัง้

เป้ าหมาย 5 สถาบัน
500 คน
ผลทีไ่ ด้รบั 1 สถาบัน
จํานวนนิสติ สหกิจศึกษา
220 คน
20 คน

1 – 5 เม.ย. 52
4 – 8 พ.ค. 52
17 – 21 ส.ค. 52
21 ก.ย. 52
จัดสัมมนาเรื่ อง “สหกิจศึกษาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการ เป้ าหมาย 200 คน
ดําเนินงานสหกิจศึกษา”
สถานที่ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
จํานวนผู้เข้ าร่ วม ผู้แทนสถานประกอบการเขตภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 200 คน
จัดทําเว็บไซต์สหกิจศึกษาเครื อข่าย
1 เว็บไซต์
จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาประชาสัมพันธ์
3,000 แผ่น
แก่สถานประกอบการ
เผยแพร่คมู่ ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี ฯและมาตรฐานสหกิจศึกษา
2,500 เล่ม
แก่สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
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5. รายละเอียดของคณะทํางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา (ระดับ C) ที่ร่วมดําเนินโครงการ
5.1 ได้ รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 800,000.- บาท
5.2 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ได้ รับ
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
เบิกจ่ าย
จัดสรร
800,000.00
ได้ รับจัดสรรงบประมาณปี งบประมาณ 2551

ร้ อยละ

1

กิจกรรมจัดประชุมสถาบันเครื อข่ายเพื่อวางแผนกลยุทธ์ฯ

6,300.00

0.79

2

กิจกรรมการประชุมคณะทํางานส่งเสริ มการพัฒนาสหกิจ
ศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ( 2 ครั้ง )

9,165.00

1.15

3

โครงการสัมมนาเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจแก่บคุ ลากร
และองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตฯ เรื่ อง “การสร้ างความเข้ าใจการ
ดําเนินการสหกิจศึกษาเพื่อเตรี ยมบัณฑิตพร้ อมสูอ่ งค์กร
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต”

201,157.00

25.14

4

สนับสนุนบุคลากรของสถาบันเครื อข่ายฯเข้ าร่วมอบรม
สหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2

115,930.00

14.49

5

จัดสัมมนาเรื่ อง “สหกิจศึกษาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการดําเนินงานสหกิจศึกษา”

120,000.00

15.00

6

จัดทําเว็บไซต์สหกิจศึกษาเครื อข่าย

20,000.00

2.50

7

จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาประชาสัมพันธ์
แก่สถานประกอบการ

20,000.00

2.50

8

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

15,729.00

1.97

9

เผยแพร่คมู่ ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี ฯและมาตรฐานสหกิจ
ศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ

78,500.00

9.81

10

ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

828.00

0.10

11

ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากร

17,880.00

2.24

800,000.00 605,489.00

75.69

รวมงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร / การเบิกจ่ าย

5.3 งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 จํานวน 194,511.- บาท
หมายเหตุ การสัมมนาเรื่ อง “สหกิจศึกษาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการดําเนินงานสหกิจศึกษา”
จะจัดในวันที่ 21 กันยายน 2552 (ใช้ งบประมาณ 120,000.- บาท)
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6. แผนการดําเนินงานในปี ต่ อไป (พร้ อมระบุเหตุผล)
ในปี การศึก ษา 2551 ที่ ผ่ า นมาเครื อ ข่า ยฯ ได้ จัด ทํ า โครงการส่ง เสริ ม สหกิ จ ศึก ษา
เครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยดําเนินการจัดทํากลยุทธ์สหกิจศึกษา (ปี งบประมาณ 2551 –
2555) โครงการ/กิจกรรม 5 ปี ของเครื อข่าย (ปี งบประมาณ 2551 – 2555) จัดสัมมนาเสริ มสร้ างความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับสหกิจศึกษาแก่สถาบันสมาชิกและองค์กรผู้ใช้ บัณฑิต และนําร่ องดําเนินการจัด
สหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิก ซึ่งได้ รับความร่ วมมือจากสถาบันสมาชิกเป็ นอย่างดี เครื อข่ายฯจึงมี
เป้าหมายในการเพิ่มจํานวนสถาบันที่ดําเนินการระบบสหกิจศึกษา และรวมถึงจํานวนองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ที่จะมีความรู้ ความเข้ าใจในระบบสหกิจศึกษาและให้ ความสนใจเข้ าร่วมโครงการมากยิ่งขึ ้นในปี ต่อ ๆ ไป
โดยจะจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มและประสานการดําเนินการสหกิจศึกษาให้ กบั สถาบัน นักศึกษา และ
องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตของเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เช่น การเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษาด้ วยกิจกรรมการสัมมนาและการทําสื่อประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมเยือนเพื่อสร้าง
เครื อ ข่ายระหว่า งองค์ ก รผู้ใ ช้ บัณฑิ ตและสถาบันอุดมศึก ษา การนํ า ร่ อ งดํา เนิ นงานสหกิ จศึก ษาของ
สถาบันสมาชิก การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ตลอดจนการปรับปรุ งหลักสูตร
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาเพื่อรองรับการจัดสหกิจศึกษาต่อไป ดังแผนกิจกรรมต่อไปนี ้
ที่
กิจกรรม/โครงการ
1 การเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรื่ องสหกิจศึกษาแก่บคุ ลากรและ
สถานประกอบการ
- แนะนําสหกิจฯ แก่สถานประกอบการผ่านสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด หรื อหอการค้ า
- ให้ ความรู้สหกิจฯ แก่บคุ ลากรในสังกัด
2 จัดประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อเตรี ยมการจัดโครงการสหกิจ
ศึกษาและติดตามการดําเนินงาน
3 การจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาสําหรับสถาบัน นักศึกษา
และสถานประกอบการของสถาบันเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง
4 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์แก่
นักศึกษา และสถานประกอบการ
5 จัดทําเว็บไซต์สหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
6 การเยี่ยมเยียนเพื่อสร้ างเครื อข่ายระหว่างสถานประกอบการและ
สถาบันเครื อข่ายฯ (สถาบันนําร่อง 5 สถาบัน)
7 สถาบันเครื อข่ายฯ จัดสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาบันนํา
ร่อง 5 สถาบัน

ช่ วงเวลาดําเนินการ
ประมาณก.ค. 52

3 เดือน/ครัง้
ภายในมิ.ย.52

ภายในมิ.ย.52
ภายในก.ค.52
ก.ค. – ส.ค. 52
ก.ย. 52
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ที่
กิจกรรม/โครงการ
8 จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษาใน
วันสหกิจศึกษาเครื อข่ายฯ
9 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาเสนอแม่ขา่ ย
(5 สถาบัน)
10 สถาบันจัดทําโครงการวิจยั เกี่ยวกับสหกิจศึกษาร่วมกัน
11 จัดทํารายงานเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ช่ วงเวลาดําเนินการ
หลังเสร็ จสิ ้นการดําเนินงาน
สหกิจนําร่องทุกสถาบัน
หลังเสร็ จสิ ้นการดําเนินงาน
สหกิจนําร่อง
ประมาณ ต.ค. 52 – มี.ค. 53
หลังสิ ้นสุดโครงการ

7. ข้ อเสนอแนะ
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสหกิจศึกษา
- ภาครัฐ (สวทช., สสว., สกว., สนช., จังหวัด, อบต.)
- ภาคเอกชน
1. ควรจะมี ก ารจัด ประชุม 3 ระดับ คือ ระดับ การทํ า ความเข้ า ใจในหลัก การ ระดับ
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน และระดับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
2. จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ณ หน่วยงานภาครัฐ
3. ของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการทําโครงการวิจยั ของนักศึกษา
4. เชิ ญ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มเป็ นคณะกรรมการดํา เนิ นการส่งเสริ มสหกิ จศึก ษาของ
สถาบัน เช่น หอการค้ าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
5. เชิญสถานประกอบการร่ วมเป็ นคณะกรรมการสร้ างหลักสูตรในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้ ได้
หลักสูตรที่เป็ นไปในทิศทางที่ตลาดแรงงานต้ องการ
6. ให้ มีการลงนามความร่วมมือเป็ นภาคีกบั สถานประกอบการ
8. ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
8.1 ปั ญหาและผลกระทบ
1. ปั ญหาส่วนใหญ่คือความไม่เข้ าใจสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ และเห็นว่าการรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาหรื อฝึ กงานเป็ นภาระ
2. ปั ญหาการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่เข้ าหลักสูตรสหกิจศึกษาจํานวนมากขึ ้น จึงทําให้
มีผลกระทบกับการหาองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่พร้ อมเข้ าร่วมสหกิจศึกษามีจํานวนไม่มาก
8.2 แนวทางแก้ ไข
1. สถาบันอุดมศึกษาต้ องศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาให้ เข้ าใจอย่างชัดเจน
2. เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตสถาบันการศึกษาต้ องเข้ มงวดในการ
คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เหมาะสมและมีความพร้ อม

17

3. ช่วงการชะลอตัวของธุรกิจขององค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตนั้น อาจใช้ เป็ นโอกาสในการสร้ าง
ความร่วมมือใกล้ ชิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความคิดของอาจารย์เพื่อไปช่วยในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่จะรองรับภาวะเศรษฐกิจข้ างหน้ า
4. การแก้ ไขปั ญหาการขาดความต่อเนื่องของนักศึกษาสหกิจศึกษาทําได้ โดยการวางแผน
หลักสูตรให้ กระจายสาขาวิชาและช่วงเวลาในการปฏิบตั งิ านสหกิจโดยวางแผนร่วมกับองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
5. นักศึกษาที่ไม่สามารถออกปฏิบตั สิ หกิจศึกษาไทย ควรจัดรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา
ได้ และควรจัดให้ เหมาะสมโดยเป็ นภาคปฏิบตั ไิ ม่ควรเป็ นภาคบรรยาย หรื ออาจสร้ างงานมารองรับการ
เป็ นนักศึกษาสหกิจฯโดยใช้ ความรู้ปฏิบตั ไิ ด้
6. องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต สถาบันการศึกษา และภาครัฐ ต้ องเข้ าใจสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั
และอาจช่วยเหลือนักศึกษาสหกิจศึกษาในเรื่ องค่าใช้ จ่าย ค่าเดินทาง ด้ วยการตั้งกองทุนสนับสนุน
ั ฑิตได้ รับทราบเพื่อกระตุ้น
7. ควรมีการประชาสัมพันธ์มาตรการลดภาษี ให้ องค์กรผู้ใช้ บณ
ให้ เกิดความสนใจที่จะเข้ าร่วมโครงการมากขึ ้น
8. การทํางานระบบเครื อข่ายจะช่วยให้ เกิดความร่วมมือที่ดี ควรทําอย่างต่อเนื่อง
9. ควรทําให้ องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมองเห็นว่าการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาไม่เป็นภาระ ทั้งนี ้
ส่วนหนึง่ ต้ องได้ รับความร่วมมือจากอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้ าจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์ให้
องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเข้ าใจ
10. กรณีที่ให้ องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเป็ นผู้กําหนดโจทย์โครงการให้ นกั ศึกษาสหกิจฯ
ั ฑิตอาจมองไม่เห็นปั ญหาในองค์กรของตน และต้ องการให้ มี
ทําการศึกษานั ้น ในบางครั้งองค์กรผู้ใช้ บณ
ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาว่าอะไรคือปั ญหาที่มีอยูใ่ นองค์กร เพื่อให้ เป็ นโจทย์ให้ นกั ศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบตั ิ
ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาอาจช่วยแก้ ปัญหาในประเด็นนี ้ได้ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีอาจารย์ผ้ มู ีความรู้
ความเชี่ยวชาญ
9. ความคาดหวังที่ต้องการจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินโครงการ
สหกิจศึกษาในปี ต่ อไป
1. ให้ เครื อข่ายสามารถจัดทําข้ อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ อย่างต่อเนื่องสําหรับแต่ละ
เครื อข่าย
2. กําหนดเป็ นนโยบายให้ สถาบันอุดมศึกษาต้ องมีหลักสูตรสหกิจศึกษา
3. เสนอรัฐบาลให้ สหกิจศึกษาเป็ นวาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้ สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการของตลาดแรงงาน
4. ประชาสัมพันธ์เรื่ องสิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้ แก่สถานประกอบการได้ เกิดความมัน่ ใจ และ
ช่วยจูงใจให้ เข้ าร่วมจัดสหกิจศึกษามากขึ ้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก คณะทํางานเครื อข่ ายระดับ C (สหกิจศึกษา) - เครือข่ ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่ าง
คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี
ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
วุฒิการศึกษา Ph.d.(Linguistic)
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-2363 โทรสาร 0-5596-1014
ประธานคณะทํางาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8874484
มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail : kanchana19@yahoo.com
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ อยูม่ ี
ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
วุฒิการศึกษา วท.ด. (เคมี)
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ต.พลายชุมพล
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000 โทรสาร 0-5526-7191
รองประธานคณะทํางาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6740072
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม E-mail : Pitakyoume@hotmail.com
ชื่อ-สกุล ดร.คงศักดิ์ ศรี แก้ ว
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Food Science)
ที่อยู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7080 โทรสาร 0-5526-7081
คณะทํางาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-7302187
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม E-mail : srikaeok@yahoo.com
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คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล นางสาวประนอม หาญจริ ง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
ที่อยู่ กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ 055-267099 โทรสาร 055-267098
คณะทํางาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5966984
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม E-mail : ชื่อ-สกุล นางสาวนันทภัค ธนาอภินนั ท์
ตําแหน่ง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
วุฒิการศึกษา กศ.บ., บธ.ม.
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621-9100-29 โทรสาร 0-5622-1237
คณะทํางาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7851546
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ E-mail : tanaapinon@hotmail.com
ชื่อ-สกุล นายพิสษิ ฐ์ เพชรคง
ตําแหน่ง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สังกัด คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วุฒิการศึกษา วศ.บ., วศ.ม.
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621- 9100 โทรสาร 0-5688-2731
คณะทํางาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-5911933
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ E-mail :
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คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชา ศรี เรื องฤทธิ์
ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
วุฒิการศึกษา กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5671-7103 โทรสาร 0-5671-7110
คณะทํางาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9733383
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ E-mail : ชื่อ-สกุล นายอัคกะบัทคาน ปาทาน
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา วท.ม.(เคมี)
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 2708 โทรสาร 0-5671-7110
คณะทํางาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-0362704
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ E-mail : akgabut@hotmail.com
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์ จิรา
ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วุฒิการศึกษา วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร์ )
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1999 โทรสาร 0-5541-1296
คณะทํางาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9063516
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
E-mail : rajabhat@mail.uru.ac.th
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คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล นายธนัตถา กรพิทกั ษ์
ตําแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สังกัด คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
วุฒิการศึกษา ค.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
ที่อยู่ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1360 โทรสาร 0-5541-1296
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7855922
E-mail : don.sood@hotmail.com
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสฐิ ธัญญะวัน
ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
สังกัด สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วุฒิการศึกษา วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร์ )
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 069 ม.1 ต.นครชุม
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1102 โทรสาร 0-5570-6518
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-0492882
E-mail : wihome@hotmail.com
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการฯ
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
วุฒิการศึกษา มธ.ม.(บริ หารธุรกิจ)
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 069 ม.1 ต.นครชุม
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5570-6511 โทรสาร 0-5570-6511
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8874909
E-mail : skyjamjang@thaimail.com
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คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยภาคกลาง

คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยภาคกลาง

คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา

คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล
ดร.สราญภัทร สถิรางกูร
ตําแหน่ง
อธิการบดี
สังกัดคณะ สํานักอธิการบดี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาเอก
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ตู้ ป.ณ. 1 สวรรค์วิถี อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์ 60001
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5680-1822 ต่อ 112 โทรสาร 0-5680-1821
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail : ชื่อ-สกุล
นายสถาพร เกียรติพิริยะ
ตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สังกัดคณะ
สํานักอธิการบดี
วุฒิการศึกษา กศ.ม.
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยภาคกลาง ตู้ ป.ณ. 1 สวรรค์วิถี อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์ 60001
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5680-1822 ต่อ 152 โทรสาร 0-56801821
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1962-2755
E-mail :
ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.วินยั รังสินนั ท์
ตําแหน่ง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ ายวิชาการ
สังกัดคณะ สํานักงานอธิการบดี
วุฒิการศึกษา Ph.D. ทางสถิตแิ ละคอมพิวเตอร์ University of
Georgia
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา 13/1 ม.6 ต.หนองกรด
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
หมายเลขโทรศัพท์ 056-334236 โทรสาร 056334719
โทรศัพท์เคลื่อนที 081-9625061
E-mail: chaopraya@cpu.ac.th
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คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา

คณะทํางาน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

คณะทํางาน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล นางสาวจิรนันท์ กมลสินธุ์
ตําแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
สังกัดคณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รังสิต
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา 13/1 ม.6 ต.หนองกรด
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
หมายเลขโทรศัพท์ 056-334236 โทรสาร 056334719
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9291204
E-mail : chiranun@hotmail.com
ชื่อ-สกุล นายมนตรี พันธ์กสิกร
ตําแหน่ง ครู คศ. 1
สังกัด วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วุฒิการศึกษา กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ที่อยู่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 150 หมู่ 6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล
จ.พิจิตร 66130
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5665-9180 โทรสาร 0-5665-9180 ต่อ 107
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9623043
E-mail : tri_2549@hotmail.com
ชื่อ-สกุล นายกนกศักดิ์ นครประสาท
ตําแหน่ง อาจารย์ผ้ สู อน
สังกัด วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วุฒิการศึกษา กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ที่อยู่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 150 หมู่ 6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล
จ.พิจิตร 66130
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5665-9180 โทรสาร 0-5665-9180 ต่อ 107
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7071261
E-mail : kanok33@hotmail.com
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คณะทํางาน
วิทยาลัยชุมชนตาก

คณะทํางาน
วิทยาลัยชุมชนตาก

คณะทํางาน
วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี

คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล นายเด่นศักดิ์ หอมหวน
ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ
สังกัด ฝ่ ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา คอ.ม. เครื่ องกล
ที่อยู่ วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5589-7060 โทรสาร 0-5589-7063
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6378462
E-mail : densak_h@hotmail.com
ชื่อ-สกุล นายประยงค์ ศรี ไพรสนท์
ตําแหน่ง ครูผ้ ชู ่วย
สังกัด ฝ่ ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม
ที่อยู่ วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5589-7060 โทรสาร 0-5589-7063
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-0449165
E-mail : prayongs@hotmail.com
ชื่อ-สกุล นายวิจิตร พิรารัมย์
ตําแหน่ง ครู คศ. 1
สังกัด วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
วุฒิการศึกษา ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ที่อยู่ วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี 60/2 ม.1 ต.บ้ านไร่ อ.บ้ านไร่
จ.อุทยั ธานี 61140
หมายเลขโทรศัพท์ 056 539204-5 โทรสาร 0-5653-9205
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2097726
E-mail : piraram@hotmail.com
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คณะทํางาน
วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี

คณะทํางาน
วิทยาลัยพิษณุโลก

คณะทํางาน
วิทยาลัยพิษณุโลก

คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล นางสาวปนัสขนันชา สุขสําราญ
ตําแหน่ง อาจารย์ผ้ สู อน
สังกัด คณะพาณิชยกรรม
วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การตลาด)
ที่อยู่ วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี 60/2 ม.1 ต.บ้ านไร่ อ.บ้ านไร่
จ.อุทยั ธานี 61140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5653-9204 ต่อ 19 โทรสาร 0-5653-9205
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-1991128
E-mail : nungpo_@hotmail.com
ชื่อ-สกุล นายพงษกร หงษ์ กราย
ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
วุฒิการศึกษา Master of Advanced Business Practice
ที่อยู่ วิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5530-3411 โทรสาร 0-5530-3279
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8991306
E-mail : pongsakronh@yahoo.com
ชื่อ-สกุล นางรัตน์ชนก โอ่คํา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาโท
ที่อยู่ วิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5530-3411 โทรสาร 0-5530-3411 ต่อ 104
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8399549
E-mail : ratchanokokom@hotmail.com
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คณะทํางาน
วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง

คณะทํางาน
วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง

คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล นายวีรพงษ์ สุทาวัน
ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด
สํานักงานอธิการบดี
วุฒิการศึกษา MBA. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ที่อยู่ วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง 290 ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก
63000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5551-5146 โทรสาร 0-5551-1330
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4616121
E-mail : vsuthawan@yahoo.com
ชื่อ-สกุล พันโทวินยั อินทรโมฬี
ตําแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์
สังกัด คณะรัฐศาสตร์
วุฒิการศึกษา รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (การปกครอง)
ที่ อ ยู่ วิ ท ยาลัย ลุ่ม นํ า้ ปิ ง 290 ม.2 ต.หนองบัว ใต้ อ.เมื อ ง จ.ตาก
63000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5551-5146 โทรสาร 0-5551-1330
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail : ชื่อ-สกุล ดร.วิชญานัน รัตนวิบลู ย์สม
ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาเอก
ที่อยู่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.นเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-1000 ต่อ 2117
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9539916
E-mail : vichayananr@nu.ac.th
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คณะทํางานและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล นายประจินต์ เมฆสุธีพิทกั ษ์
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(การวัดผลและประเมินผล)
ที่อยู่ กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-1000 ต่อ 8316 โทรสาร 0-55-261079
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7402215
E-mail : prajinm@nu.ac.th
ชื่อ-สกุล นางภัทริ กา สิงห์สถิตย์
ตําแหน่ง หัวหน้ างานส่งเสริ มวิชาการ
สังกัดคณะ สํานักงานอธิการบดี
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ที่อยู่ กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-1000 ต่อ 8316 โทรสาร 0-55-261079
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5334965
E-mail : patrikas@nu.ac.th
ชื่อ-สกุล นางสาวปั ทม์ชนนันท์ ศรี พิพฒ
ั นกุล
ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป
สังกัด สํานักงานอธิการบดี
วุฒิการศึกษา นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)
ที่อยู่ กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-1000 ต่อ 8316 โทรสาร 0-55-261079
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-0458760
E-mail : -
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....................................................................................................................................................
เครื อข่ ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่ าง
ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

กองบริ การการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
0-5596-8316
0-5596-8321
patrikas@nu.ac.th

