สรุปโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนื อตอนล่าง
ปี งบประมาณ 2552
Co - Operative Education
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการส่ งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของเครื อข่ ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ปี งบประมาณ 2552
*************************************************************************************

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 2552
*************************************************************************************
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 , 0-5596-8317
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 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ 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
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
ทั้งนี ้ ด้ วยศักยภาพและความพร้ อมในด้ านองค์ความรู้ ทางวิชาการ และความสัมพันธ์ อนั ดีที่มีต่อชุมชน
ตลอดจนการวางแผนดํ า เนิ น งานในระยะยาว อัน เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที่ จ ะช่ ว ยในการขับ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของเครื 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. ศาสตราจารย์พิเศษ(พิเศษ)ดร.กาญจนา เงารังษี

ประธานคณะทํางาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ อยู่มี

รองประธานคณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม

3. ดร.คงศักดิ์ ศรี แก้ ว

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

4. นางสาวประนอม หาญจริ ง

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

5. นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท์

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 เกียรติพิริยะ

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 หอมหวล

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 พราหมณ์ศิริ

คณะทํางาน

วิทยาลัยพิษณุโลก

25 นายวีรพงษ์ สุทาวัน

คณะทํางาน

วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง

26. พันโทวินยั อินทรโมฬี

คณะทํางาน

วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง

27. ผศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริ ญ

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

28. ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบลู ย์สม

คณะทํางาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถิรางกูร
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รายชื่อคณะทํางาน

ตําแหน่ ง

สถาบันอุดมศึกษาต้ นสังกัด

คณะทํางานและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

30. นางภัทริ กา สิงห์สถิตย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

31. นางสาวปั ทม์ชนนันท์ ศรี พิพฒ
ั นกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

29. นายประจินต์ เมฆสุธีพิทกั ษ์

3.2 รายละเอียดของคณะทํางานเครื อข่ายเชิงประเด็นสหกิจศึกษา ปี 2552
(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
ั ฑิตในฐานะผู้ใช้ ซึง่ สหกิจศึกษาเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของ
ฐานะผู้ผลิต องค์กรผู้ใช้ บณ
นักศึกษาจากระบบการศึกษาแบบบูรณาการหลักสูตรการเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษากับการ
เรี ยนรู้ จากการปฏิบัติงานจริ งในองค์กรผู้ใช้ บัณฑิ ต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ มี
นโยบายที่ จ ะส่ ง เสริ ม สนับ สนุน การจัด การศึก ษาระบบสหกิ จ ศึก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ง ยื น จาก
แนวนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างจึง
ได้ ดําเนินการจัดทําโครงการส่งเสริ มสหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ขึ ้น ด้ วยการจัด
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มและประสานการดําเนินการสหกิจศึกษาให้ กบั สถาบัน นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตของเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เช่น การเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษาด้ วยกิจกรรมการสัมมนาและการทําสื่อประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมเยือนเพื่อสร้ างเครื อข่ายระหว่าง
องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและสถาบันอุดมศึกษา การนําร่ องดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิก การจัด
นิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
สหกิจศึกษาเพื่อรองรับการจัดสหกิจศึกษาต่อไป
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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
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. เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษาและ
หรื อประจําภาคการศึกษาของเครื อข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
3. 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 และกลยุทธ์ จากคณะ
กรรมการบริ หารเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างโดยร่ วมกํ าหนดแผนปฏิบัติงานของเครื อข่าย
ส่ง เสริ ม การพัฒ นาสหกิ จ ศึก ษาในสถาบัน อุด มศึก ษาภาคเหนื อ ตอนล่า งให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย
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
4.5.7 อื่น ๆ
1. จัดทําเว็บไซต์เครื อข่ายเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้ อมูลความรู้และกิจกรรม
เกี่ยวกับสหกิจศึกษาของเครื อข่ายฯ รวมถึงใช้ เป็ นฐานข้ อมูลองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
2. จัดทําโครงการวิจยั เกี่ยวกับสหกิจศึกษาร่วมกันของเครื อข่ายภาคเหนือตอนล่าง
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4.6 ผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาในปี 2552 ที่ผ่านมาของเครื อข่ ายฯ
ประเด็นผลการดําเนินงานใน
ปี งบประมาณ 2552
1. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมจัดระบบ
สหกิจศึกษา

ผลการ
ดําเนินงาน
(จํานวน)
5

รายละเอียดเพิ่มเติม
(แนบในภาคผนวก)
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
4. วิทยาลัยพิษณุโลก
5. วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 280 คน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 31 คน
3. มหาวิทยาลัยภาคกลาง จํานวน 23 คน
4. วิทยาลัยพิษณุโลก จํานวน 9 คน
5. วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง จํานวน 10 คน
แยกนักศึกษาตามรายหลักสูตร / รายสถาบันฯ
(แนบในภาคผนวก)
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 122 แห่ง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 18 แห่ง
3. มหาวิทยาลัยภาคกลาง จํานวน 13 คน
4. วิทยาลัยพิษณุโลก จํานวน 7 แห่ง
5. วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง จํานวน 9 แห่ง
ชือ่ องค์กรฯ / จํ านวนน.ศ. แต่ละองค์กรฯ (แนบใน
ภาคผนวก)
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 หลักสูตร ( 26 สาขาวิชา )
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2 หลักสูตร
( 3 สาขาวิชา )
3. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 1 หลักสูตร ( 5 สาขาวิชา )
4. วิทยาลัยพิษณุโลก 1 หลักสูตร ( 1 สาขาวิชา )
5. วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง 1 หลักสูตร ( 1 สาขาวิชา)
ชือ่ หลักสูตรฯ รายสถาบันฯ (แนบในภาคผนวก)

2. จํานวนนักศึกษาที่ร่วมหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา

353

3. จํานวนองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่ร่วมจัดทํา
สหกิจศึกษา

169

4. จํานวนหลักสูตร/สาขาวิชา สหกิจศึกษา
ของ เครื อข่ายฯ

13 / 36

5. แผนกลยุทธ์สหกิจศึกษาของเครื อข่าย

-

-

6. อื่น ๆ

-

-

4.7 สรุ ปรายละเอียดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญของเครื อข่ ายฯ

10

วันเดือนปี
25 ก.ย. 52
และ 5 ต.ค. 52

14 ต.ค. 52

กิจกรรม/โครงการ
ชื่อ : โครงการเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจ เรื่ องสหกิจศึกษาแก่
บุคลากรและนักศึกษา ม.เจ้ าพระยา
สถานที่ : ห้ องประชุมประพันธ์ศิริ ม.เจ้ าพระยา
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - นักศึกษา 159 คน
- อาจารย์ 30 คน

เป้าหมายและผลที่ได้ รับ

เป้ าหมาย
1. เพื่อให้ บคุ ลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจในการดําเนินการ
จัดการศึกษา ในรูปแบบสหกิจศึกษา
2. เพื่อให้ สาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีแนวทางในการดําเนินการ
สหกิจศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม
ผลทีไ่ ด้รบั
1. นักศึกษามีความรู้ในเรื่ องสหกิจศึกษาหลังเข้ าร่วมการสัมมนาอยู่ใน
ระดับดี (4.15)
2. อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ในเรื่ องสหกิจศึกษาหลังเข้ าร่วมการ
สัมมนาในระดับดีมาก (4.66)
ชื่อ : โครงการอบรมความรู้เรื่ องสหกิจศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
เป้ าหมาย
เพื่อให้ ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา
สถานที่ : อาคารปฎิบตั ิการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้ องประชุม 1
ผลที ไ่ ด้รบั
ชัน้ 4 ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์
ผู้เข้ าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการได้ รับความรู้ความ
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - อาจารย์/บุคลากร 73 คน
เข้ าใจชัดเจนขึ ้น ในระดับมาก (4.50)
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วันเดือนปี
27 ต.ค. 52

13 ม.ค. 53

กิจกรรม/โครงการ
เป้าหมายและผลที่ได้ รับ
ชื่อ : โครงการสัมมนาเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจสหกิจศึกษา ครัง้ ที่ 1 เป้ าหมาย
1. เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่นกั ศึกษา
ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2552
เจ้ าหน้ าที่ อาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
สถานที่ : ห้ องประชุมสิริราชภัฏ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
เกี่ยวข้ อง
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - อาจารย์/บุคลากร 65 คน
2. เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการบริ หารจัดการสหกิจ
ศึกษา และสามารถดําเนินงานเกี่ยวกับรายวิชาเตรี ยมความ
พร้ อมสหกิจศึกษา
ผลทีไ่ ด้รบั
ผู้เข้ าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้ าใจเพิ่มขึ ้นหลังการสัมมนา
และมีความพึงพอใจในการสัมมนาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3.87)
ชื่อ : โครงการประชุมสัมมนา เรื่ องแนวทางการจัดวิชาสหกิจศึกษาใน เป้ าหมาย
1. ได้ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบมีสหกิจศึกษา
หลักสูตร ม.ราชภัฏพิบลู สงคราม
สถานที่ : ห้ องประชุมทีปวิชญ์ 410 ชัน้ 4 อาคารทีปวิชญ์
ผลที่ได้ รับ
ม.ราชภัฏพิบลู สงคราม (ส่วนทะเลแก้ ว)
ผู้เข้ าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้ าใจเพิ่มขึ ้นหลังการสัมมนา
45 คน
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - อาจารย์
และมีความพึงพอใจในการสัมมนาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (4.08)
- บุคลากร
8 คน
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วันเดือนปี
18 ก.พ. 53

กิจกรรม/โครงการ
ชื่อ : โครงการสัมมนาความรู้ ความเข้ าใจเพื่อสูร่ ะบบสหกิจศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
สถานที่ : ห้ องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - นักศึกษา 254 คน
- สถานประกอบการ 10 แห่ง

21 ก.พ. 53

ชื่อ : โครงการฝึ กอบรม บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการเพื่อ
เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการจั ด โครงการสหกิ จ ศึ ก ษา
วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง
สถานที่ : ห้ อง ก.217 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์
วิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - นักศึกษา
12 คน
- อาจารย์
19 คน
- สถานประกอบการ 12 คน

เป้าหมายและผลที่ได้ รับ
เป้ าหมาย
เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ กบั นักศึกษาและสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา
ผลทีไ่ ด้รบั
ผู้เข้ าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้ าใจมากขึ ้น ร้ อยละ 44.90
รองลงมาคือยังไม่แน่ใจ ร้ อยละ 32.13 และเข้ าใจจริงมากที่สดุ 12.76
เป้ าหมาย
1. เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการ
ดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษา
2. เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการที่อยู่ในเขตพื ้นที่จงั หวัดตากได้ เข้ าใจการจัดทํา
โครงการสหกิจศึกษาของวิทยาลัยลุม่ นํ ้าปิ ง
ผลที่ได้ รับ
ผู้เข้ าร่วมการสัมมนามีพงึ พอใจเกี่ยวกับหัวข้ อและเนื ้อหาในระดับ
ดี (3.53) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจหลัง การอบรมในระดับ ดี (3.63) และ
เห็นว่าสามารถนําความรู้จากการอบรมไปใช้ ประโยชน์ ในระดับดี (3.72)
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วันเดือนปี
8 ธ.ค. 52

ส.ค. – ก.ย. 53

กิจกรรม/โครงการ
ชื่อ : โครงการอบรมความรู้เรื่ องสหกิจศึกษา ม.ราชภัฏกําแพงเพชร
สถานที่ : ห้ องประชุมชัน้ 1 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏ
กําแพงเพชร
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - อาจารย์ 55 คน
- บุคลากร 25 คน

ชื่อ : โครงการจัดตังศู
้ นย์ประสานงานการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ
ศึกษาในวิทยาลัยชุมชนตาก
กิจกรรมย่ อย : 1. การประชุมสร้ างความเข้ าใจการจัดการศึกษา
รูปแบบสหกิจศึกษาและการฝึ กงาน
2. การเยี่ยมเยียนสร้ างเครื อ ข่ายฯและนิเทศงาน
จํานวน 6 หน่วยจัดการศึกษา ประกอบด้ วยหน่วยจัดการศึกษา วชช.
ตาก รร.สามเงาวิทยาคม รร.เทศบาลวัดดอนแก้ ว รร.แม่ระมาดวิทยาคม
รร.พบพระวิทยาคม และ รร.อุ้มผางวิทยาคม
3. กิ จ กรรมการทํ า บัน ทึก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กับ
สถานประกอบการ และหน่วยงานรั ฐวิสาหกิจ ( 28 ก.ย. 53) จังหวัด
ตาก และองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น ( 30 ก.ย.53) ม.เทคโนโลยีราช
มงคล ล้ านนา ตาก, วิทยาลัยสารพัดช่าง ( 29 ก.ย. 53)

เป้าหมายและผลที่ได้ รับ
เป้ าหมาย
1. ผู้ที่เข้ าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ ้น
2. ม.ราชภัฏกําแพงเพชรสามารถเข้ าร่วมโครงการสหกิจศึกษาได้
ผลทีไ่ ด้รบั
ผู้เข้ าร่ วมอบรมมีความพึงพอใจด้ านผลผลิตในภาพของการอบรมใน
ระดับมาก (4.00) และมหาวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษาไปสหกิ จศึกษาได้
จํานวน 31 คน
เป้ าหมาย
1. เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการพัฒนานักศึกษาเข้ าสูส่ ถาน
ประกอบการได้ ตรงตามความต้ องการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อสร้ างความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
สถาบันและสถานประกอบการ
3. เพื่อเป็ นศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ นกั ศึกษา อาจารย์พิเศษ และสถาน
ประกอบการทราบและเข้ าใจการจัดการศึกษาแบบสหกิจฯ
ผลทีไ่ ด้รบั
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา
2. ได้ เครื อข่ายความร่วมมือที่ดีกบั หน่วยจัดการศึกษาของวชช.ตาก
3. ได้ บนั ทึกตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดสหกิจศึกษา
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วันเดือนปี
7 ก.ย. 52
(ครัง้ ที่ 2/52)
1 ธ.ค. 52
(ครัง้ ที่ 3/52)
26 เม.ย. 53
(ครัง้ ที่ 1/53)
5 ส.ค. 53
(สกอ.ประชุม
ตรวจเยี่ยม)
14 – 16 มิ.ย. 53

กิจกรรม/โครงการ
เป้าหมายและผลที่ได้ รับ
เป้ าหมาย
ชื่อ : กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายฯเพื่อเตรี ยมการจัด
เพื่อให้ คณะทํางานสหกิจศึกษาเครื อข่ายฯ ได้ ร่วมวาง นโยบาย
โครงการสหกิจศึกษาและติดตามการดําเนินงาน
กําหนดกลยุทธ์โครงการ/กิจกรรมและกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร (กําหนดจัดประชุม 3 เดือน / ครัง้ )
จํานวนผู้เข้ าร่ วม คณะทํางานส่งเสริ มการพัฒนาสหกิจศึกษาเครื อข่าย พัฒนาเครื อข่ายฯ และเปิ ดโอกาสให้ ทกุ สถาบันเครื อข่ายฯได้ มีสว่ นร่วม
ในการดําเนินงานพัฒนาเครื อข่ายร่วมกัน
จํานวน 31 คน
ผลทีไ่ ด้รบั
1. มีการประชุมคณะทํางาน 4 ครัง้
2. คณะทํางานฯได้ มีสว่ นร่วมในการบริหารและดําเนินงานพัฒนา
เครื อข่าย ทําให้ การจัดกิจกรรมโครงการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “อาจารย์ นิเทศงาน เป้ าหมาย
สหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1
1. เพื่อ เสริ มสร้ างความรู้ แก่อาจารย์ ในเครื อข่ายฯ ทางด้ าน
สถานที่ : โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก
กระบวนการสหกิจศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพตาม
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - อาจารย์จากสถาบันเครื อข่ายฯ 57 คน
มาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

2. เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ ทักษะ และทัศนคติที่จําเป็ น
สําหรับการทําหน้ าที่อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาของเครื อข่ายฯ
ผลทีไ่ ด้รบั

ผู้ผา่ นการอบรมได้ รับประกาศนียบัตรจากเครื อข่ายฯ จํานวน
57 คน และจากการประเมินผลผู้เข้ าอบรมมีความคิดเห็นต่อการ
จัดโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27)
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วันเดือนปี
ส.ค. 52

ก.ย. 52

กิจกรรม/โครงการ
ชื่อ : กิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์แก่นกั ศึกษา และสถานประกอบการ
จํานวน 3,000 ชุด

เป้าหมายและผลที่ได้ รับ

เป้ าหมาย
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
ในวงกว้ างแก่ ผ้ ู บริ ห ารองค์ ก รผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต อาจารย์ / บุ ค ลากรของ
สถาบัน อุด มศึก ษา และนัก ศึก ษาของสถาบัน อุด มศึ ก ษาภาคเหนื อ
ตอนล่าง โดยผลิตในจํานวน 3,000 ชุด
ผลทีไ่ ด้รบั
ผู้บริหาร อาจารย์/บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างได้ รับเอกสารแนะนําสหกิจ
ศึกษาโดยผ่านกิจกรรมการเข้ าร่ วมสัมมนา นิทรรศการ สําหรับองค์กร
ผู้ใ ช้ บัณ ฑิ ต ได้ รั บ การแนะนํ า จากการส่ ง เอกสารไปประชาสัม พัน ธ์
ร่วมกับการแนะนําโดยตรงของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ
ชื่อ : กิจกรรมจัดทําเว็บไซต์สหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ เป้ าหมาย
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ตอนล่าง
ของเครื อข่ายฯ และเป็ นแหล่งฐานข้ อมูลองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่เข้ าร่วม
จํานวน 1 เว็บไซต์
โครงการสหกิจศึกษาฯ
ผลทีไ่ ด้รบั
สถาบันเครื อข่ายได้ รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของเครื อข่ายฯ
อย่างทัว่ ถึง http://www.hed-ln.nu.ac.th/cope/index.html
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วันเดือนปี
ต.ค. – ธ.ค. 52

กิจกรรม/โครงการ
ชื่อ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาม.นเรศวร ประจําปี
การศึกษา 2552 (นําร่องสหกิจเครื อข่ายฯ)
กิจกรรมย่ อย : 1. เยี่ยมเยียนสถานประกอบการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ าร่วมโครงการ ( 25 ต.ค. , 14 – 15 ธ.ค. 52
ณ สถานประกอบการ 5 แห่ง )
2. จัดสัมมนาเตรี ยมความพร้ อมนิสติ สหกิจศึกษา
ปี การศึกษา 2552 ( 5 – 9 ต.ค. 52 ณ ห้ อง SC1-311 คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร)
3. จัดประชุมเตรี ยมความพร้ อมอาจารย์นิเทศ
สหกิจศึกษา ( 17 พ.ย. 52 ณ โรงแรมเครสซิเดนท์ )
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - สถานประกอบการ 5 แห่ง
- นิสิตสหกิจศึกษา 280 คน
- อาจารย์
65 คน

เป้าหมายและผลที่ได้ รับ
เป้ าหมาย
1. เยี่ยมเยียนสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้ างเครื อข่าย
สหกิจศึกษาม.นเรศวร 10 แห่ง
2. จัดสัมมนาให้ ความรู้แก่นิสติ สหกิจศึกษา จํานวน 200 คน
3. จัด ประชุม สัม มนาเตรี ย มความพร้ อมอาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึก ษา
จํานวนประมาณ 70 คน
ผลทีไ่ ด้รบั
1. สถานประกอบการร่ ว มลงนามความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลัย
10 แห่ง
2. นิสิตสหกิ จศึกษาที่เข้ าร่ วมการสัมมนามีความพึงพอใจต่อการเข้ า
ร่วมสัมมนาโดยภาพรวมในระดับมาก (3.97)
3. อาจารย์ ที่เข้ าร่ วมการสัมมนามีความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (4.08)
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วันเดือนปี
ต.ค. 52 – เม.ย.
53

กิจกรรม/โครงการ
ชื่อ : โครงการสถาบันนําร่องสหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง ม.ภาคกลาง (นําร่องฯ)
กิจกรรมย่ อย : 1. จัดตังคณะกรรมการส่
้
งเสริ มสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยภาคกลาง เพื่อกําหนดนโยบายส่งเสริมสหกิจศึกษาให้
สอดคล้ องตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา
2. สํานักงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยภาคกลาง
ดําเนินการพัฒนารูปแบบระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้
เหมาะสมตามเกณฑ์ และประสานงานกับนักศึกษา อาจารย์ และ
สถานประกอบการ อย่างใกล้ ชิด
3. แต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
4. ดําเนินการจัดนักศึกษาไปสหกิจศึกษาภาค
้
เรี ยนที่ 2/2552 โดยมีกิจกรรมตามกระบวนการสหกิจศึกษาตังแต่
ก่อน ระหว่าง และหลังจากกลับจากสหกิจศึกษา
จํานวนผู้เข้ าร่ วม สถานประกอบการ
13 แห่ง
นักศึกษาสหกิจศึกษา 23 คน
อาจารย์
12 คน

เป้าหมายและผลที่ได้ รับ
เป้ าหมาย
เพื่อสามารถจัดส่งนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ บัญชีบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ บรรลุตามเป้าหมายของ
สหกิจศึกษา
ผลทีไ่ ด้รบั
ผลการประเมิ น การปฏิ บัติง านโครงการ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ข อง
โครงการในภาพรวมระดับ มาก การบรรลุเ ป้ าหมายโครงการใน
ภาพรวมในระดับมาก และได้ รับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้ าร่ วม
โครงการในระดับมาก
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วันเดือนปี
พ.ย. 52 –
มิ.ย. 53

กิจกรรม/โครงการ
ชื่อ : โครงการสังคมไทยก้ าวไกลกับสหกิจศึกษา วิทยาลัยพิษณุโลก
(นําร่องสหกิจเครื อข่ายฯ)
กิจกรรมย่ อย :
1. การสัมมนา เรื่ อง การเตรี ยมความพร้ อม
วิทยาลัยพิษณุโลก สูก่ ารจัดการเรี ยนด้ วยสหกิจศึกษา
( 27 พ.ย. 52 และ 17 ธ.ค. 52 ณ วิทยาลัยพิษณุโลก)
2.
ทัศ นศึก ษาสถาบัน การศึก ษาและสถาน
ประกอบการที่ประสบผลสําเร็ จด้ านสหกิจศึกษา (บริ ษัท western
Digital Thailand
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และ มหาวิทยาลัยบูรพา) (28 – 30 เม.ย. 53)
3. การสัม มนา เรื่ อ ง “แนวทางจัด การเรี ย น
การสอนด้ ว ยสหกิ จศึกษาและความรู้ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552” ( 3 มิ.ย. 53)
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - อาจารย์ /บุคลากร 90 คน
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 9 คน
- สถานประกอบการ 7 แห่ง

เป้าหมายและผลที่ได้ รับ
เป้ าหมาย
1. เพื่อให้ ผ้ บู ริหาร อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ มีความความรู้ความเข้ าใจใน
ความหมาย วิธีการดําเนินการ และประโยชน์ของสหกิจศึกษา
2. เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมด้ านหลักสูตร บุคลากร สถานที่ เพื่อรองรั บ
โครงการสหกิ จ ศึก ษาภายในสถาบัน การศึก ษา รวมถึง ผลประโยชน์
ต่าง ๆ ที่นกั ศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการจะได้ รับ
ผลทีไ่ ด้รบั
1. ผู้เข้ าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้ าใจในการจัดโครงการ
สหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ ้น
2. ผู้เข้ าร่วมโครงการทัศนศึกษาฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
3. ผู้เข้ าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนฯ
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.68)
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วันเดือนปี
พ.ย. 52 – มิ.ย.
53

5 มี.ค. 53

กิจกรรม/โครงการ
เป้าหมายและผลที่ได้ รับ
ชื่อ : โครงการสร้ างเครื อข่ายสหกิจศึกษา ม.ราชภัฏกําแพงเพชร
เป้ าหมาย
1. เพื่อสร้ างเครื อข่าย และความเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของระหว่างสถาน
(นําร่องสหกิจเครื อข่ายฯ)
ประกอบการและสถาบันในการเข้ าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
กิจกรรมย่ อย : 1. จัดปฐมนิเทศและชี ้แจงรายละเอียดการ
2. เพื่อจัดสัมมนาให้ ความรู้แก่นกั ศึกษาสหกิจฯ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา (ไปสหกิจฯ 15 ก.พ. 53 – 4 มิ.ย. 53)
3. เพื่อดําเนินการตามโครงการสหกิจฯและรายงานผล
้
ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ
2. แต่งตังอาจารย์
ผลทีไ่ ด้รบั
3. จัดสัมมนากลางภาคเพื่อสอบถามปั ญหาใน
จากผลการประเมินโครงการพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ที่
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
4. จัดปั จฉิมนิเทศ และสัมมนาหลังจากกลับจาก เข้ าร่ วมโครงการเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมากที่สดุ (ร้ อยละ 54.8) และ
ตังอยู
้ ่ในจังหวัดกําแพงเพชรโดยส่วนใหญ่ ร้ อยละ 71.0 ทังนี
้ ้ นักศึกษา
สถานประกอบการสหกิจศึกษา
และสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปั จฉิมนิเทศใน
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - สถานประกอบการ 18 แห่ง
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24 และ 3.99 ตามลําดับ)
- นักศึกษาสหกิจศึกษา 31 คน
- กรรมการสหกิจ/อาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศ 10 คน
ชื่อ : โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
เป้ าหมาย
1. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาสหกิจศึกษาได้ แสดงนิทรรศการผลการ
สหกิจศึกษาในวันสหกิจศึกษาเครื อข่ายฯ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง
สถานที่ : โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี
2. เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ รับทราบผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาของ
นาถ ม.นเรศวร
เครื อข่ายฯ
จํานวนผู้เข้ าร่ วม - อาจารย์
26
คน
ผลทีไ่ ด้รบั
- นักศึกษา
258
คน
ผู้เข้ าร่วมงานมีความพึงพอใจในการจัดงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
- สถานประกอบการ 6 คน
(3.93)
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วันเดือนปี
ม.ค. – ก.ย. 53

กิจกรรม/โครงการ
ชื่อ : โครงการวิจยั เกี่ยวกับสหกิจศึกษาเครื อข่ายฯ

เป้าหมายและผลที่ได้ รับ
เป้ าหมาย
1. เพื่อศึกษาสํารวจและวิจยั สถานภาพและศักยภาพในการดําเนินการ
ด้ านสหกิจศึกษาของเครื อข่ายฯ
ผลทีไ่ ด้รบั
งานวิจยั 1 ผลงานที่มีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาเครื อข่ายฯ
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5. รายละเอียดของคณะทํางานเชิงประเด็นสหกิจศึกษา (ระดับ C) ที่ร่วมดําเนินโครงการ
5.1 ได้ รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 860,000.- บาท
5.2 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณที่ใช้

1

การเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรื่ องสหกิจศึกษาแก่บคุ ลากรและ
สถานประกอบการ
หมายเหตุ รวมทังสิ
้ ้น 8 โครงการ
จัดประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อเตรี ยมการจัดโครงการสหกิจ
ศึกษาและติดตามการดําเนินงาน
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร “อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา”
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์แก่
นักศึกษาและสถานประกอบการ
จัดทําเว็บไซต์สหกิจศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
- การเยี่ยมเยียนเพื่อสร้ างเครื อข่ายระหว่างสถานประกอบการ
และสถาบันเครื อข่ายฯ (นําร่อง4 สถาบัน)
- สถาบันเครื อข่ายฯ จัดสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาบัน
นําร่อง 4 สถาบัน
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาเสนอแม่ข่าย (นําร่อง
4 สถาบัน)
หมายเหตุ รวมทังสิ
้ ้น 4 โครงการ
จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาใน
วันสหกิจศึกษาเครื อข่ายฯ
จัดทําโครงการวิจยั เกี่ยวกับสหกิจศึกษาเครื อข่ายฯ
รวม

229,310.-

คิดเป็ น
ร้ อยละ
26.66

52,270.-

6.08

226,273.-

26.31

ใช้ งบ 51

-

ใช้ งบ 51
232,016.-

26.98

50,000.-

5.81

50,750.840,619.-

5.90
97.75

2
3
4
5
6

9
10

5.3 งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 19,381.- บาท
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6. แผนการดําเนินงานในปี ต่ อไป (พร้ อมระบุเหตุผล)
ในปี การศึกษา 2552 ที่ผ่านมาเครื อข่ายฯ ได้ ดําเนินการจัดทําโครงการส่งเสริ มสหกิจ
ศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ด้ วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มและประสานการ
ดําเนินการสหกิจศึกษาให้ กบั สถาบัน นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตของเครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง เช่น การเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาด้ วยกิจกรรมการสัมมนาและการทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมเยือนเพื่อสร้ างเครื อข่ายระหว่างองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและสถาบันอุดมศึกษา
การนําร่ องดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิก การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ตลอดจนการปรับปรุ งหลักสูตรให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาเพื่อรองรับการจัดสหกิจ
ศึกษา ซึง่ มีผลการดําเนินการเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในระดับหนึ่ง ในปี การศึกษา 2553 เครื อข่ายฯ
จึงมีเป้าหมายในการเพิ่มจํานวนสถาบันที่ดําเนินการระบบสหกิจศึกษา และรวมถึงจํานวนองค์กรผู้ใช้
บัณฑิตที่จะมีความรู้ ความเข้ าใจในระบบสหกิจศึกษาและให้ ความสนใจเข้ าร่ วมโครงการมากยิ่งขึน้
โดยจะส่งเสริ มให้ แต่ละสถาบันในเครื อข่ายฯได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเครื อข่ายและสถาบันของตนเอง
โดยจัดทําโครงการที่เสริ มสร้ างและพัฒนาศักยภาพของสถาบันสมาชิกให้ ดําเนินการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ ้น
ดังแผนกิจกรรมต่อไปนี ้

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดประชุมคณะทํางานส่งเสริ มการ
พัฒนาสหกิจศึกษาเครื อข่ายฯ
(รายไตรมาส)

2

โครงการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสหกิจฯ

3

โครงการจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษา
เครื อข่ายฯ

รู ปแบบกิจกรรม

ช่ วงเวลา
จัด
กิจกรรม

จั ด ป ร ะ ชุ ม ร า ย ไ ต ร ม า ส
เป้ าหมาย
คณะทํางาน
3 เดือน/ครัง้
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า เ ค รื อ ข่ า ย
31 คน 4 ครัง้
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
สําหรับสถาบันเครื อข่ายฯ
พ.ค. - ก.ย.
เป้ าหมาย สปก. สถาบัน
53
เครื อข่าย จํานวน 3,000
ฉบับ
จัดนิทรรศการเครื อข่าย
รางวัลนักศึกษา พี่เลี ้ยง
ก.พ. - มี.ค.
สถานประกอบการดีเด่น
54
เป้ าหมาย สถาบันเครื อข่าย
สปก. รวม 300 คน

งบประมาณ

68,000

23,000

95,000
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

4

โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบ
การจัดสหกิจศึกษาของสถาบันเครื อข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ

5

โครงการอบรมอาจารย์นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา รุ่นที่ 2

6

โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
เครื อข่าย

7

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดสหกิจ
ของแต่ละสถาบันสมาชิก

รู ปแบบกิจกรรม

ช่ วงเวลา
จัด
กิจกรรม

ศึกษาดูงาน
เป้ าหมาย ผู้บริ หาร อาจารย์ ก.ค. - ก.ย.
บุคลากร เครื อข่าย
53
รวม 60 คน
อมรมให้ ความรู้เชิง
ก.ค. - ส.ค.
ปฏิบตั ิการ
53
เป้ าหมาย อาจารย์
นิเทศสหกิจ 60 คน
งานวิจยั
ก.ค. ธ.ค.
เป้ าหมาย จํานวน 1 เรื่ อง
53
ประชุม / สัมมนา / สร้ าง
มิ.ย. - ธ.ค.
เครื อข่ายฯ
53
เป้ าหมาย จํานวน 13
โครงการย่อย

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

งบประมาณ

100,000

160,000

50,000

364,000
860,000

7. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจะมีการจัดประชุม 3 ระดับ คือ ระดับการทําความเข้ าใจในหลักการ ระดับ
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน และระดับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
2. จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ณ หน่วยงานภาครัฐ
3. ของบประมาณจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ สนับ สนุน การทํ า โครงการวิ จัย ของ
นักศึกษา
4. เชิญองค์กรที่เกี่ยวข้ องร่ วมเป็ นคณะกรรมการดําเนินการส่งเสริ มสหกิจศึกษาของ
สถาบัน เช่น หอการค้ าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
5. เชิญสถานประกอบการร่ วมเป็ นคณะกรรมการสร้ างหลักสูตรในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ หลักสูตรที่เป็ นไปในทิศทางที่ตลาดแรงงานต้ องการ
6. ให้ มีการลงนามความร่วมมือเป็ นภาคีกบั สถานประกอบการ
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8. ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
8.1 ปั ญหาและผลกระทบ
1. ปั ญหาส่วนใหญ่คือความไม่เข้ าใจสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ และเห็นว่า
การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาหรื อฝึ กงานเป็ นภาระ
2. ปั ญหาการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่เข้ าหลักสูตรสหกิจศึกษาจํานวนมากขึ ้น จึง
ทําให้ มีผลกระทบกับการหาองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่พร้ อมเข้ าร่วมสหกิจศึกษามีจํานวนไม่มาก
3. ในบางสถาบัน สมาชิ ก มี จํ า นวนนัก ศึก ษาภาคปกติ น้ อ ย และส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น
นักศึกษาภาคสมทบที่ทํางานอยูแ่ ล้ ว จึงมีจํานวนนักศึกษาที่เข้ าร่วมสหกิจศึกษาได้ จํานวนน้ อย
4. ปั ญหาบางส่วนที่ผ้ ูปกครองยังไม่ค่อยให้ ความร่ วมมื อกับการจัดส่งนักศึกษาไป
ปฏิบตั งิ านกับผู้ประกอบการนอกพื ้นที่
5. ความรู้ความเข้ าใจของผู้บริ หารและคณาจารย์เกี่ยวกับสหกิจศึกษายังไม่ลกึ ซึ ้ง
6. บางคณะ/ภาควิชาที่ยงั ไม่เห็นความสําคัญของการเข้ าร่วมสหกิจศึกษา
8.2 แนวทางแก้ ไข
1. สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ควรมี การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยมี
คณะกรรมการที่จดั ตั้งจากคณาจารย์ที่ดแู ลสหกิจศึกษาจากแต่ละคณะเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการและมี
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสนับสนุนเป็ นผู้ดําเนินการ เพื่อติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ นักศึกษาและ
ติดตามงานต่าง ๆ ซึง่ คณะกรรมการอาจจะเป็ นผู้ที่รับผิดชอบต่อนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยตรง
2. สถาบันควรกําหนดให้ อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการหรื อการดําเนินงานตาม
โครงการสหกิ จศึกษา ได้ รับภาระงานรวมอยู่ในงานประจํ า และมอบเป็ นนโยบายหรื อพันธกิ จของ
สถาบัน เพื่อช่วยให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ รับภาระงานในส่วนของโครงการสหกิจศึกษา ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบตั งิ านมากยิ่งขึ ้น
3. สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องการดําเนินการสหกิจศึกษาเพียงหนึ่ง
ภาคการศึกษาของปี การศึกษา เช่น ภาคเรี ยนที่หนึ่งหรื อภาคเรี ยนที่สอง ซึ่งจะทําให้ สถานประกอบการ
ได้ รับนักศึกษาเข้ าปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาไม่ตอ่ เนื่อง จึงอาจจะทําให้ สถานประกอบการเข้ าร่ วมโครงการ
สหกิจศึกษาน้ อย มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา คือ แต่ละสถาบันควรจะกระจายการจัดสหกิจศึกษาเป็ น
สองภาคการศึกษา เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้ ในภาคเรี ยนใดภาคเรี ยนหนึ่ง ซึง่ อาจจะ
ช่วยแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนสถานประกอบการได้ บางส่วน
4. สถาบันฯเร่ งดําเนินการสร้างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่บุคลากร
ภายในสถาบัน รวมถึงการสร้ างเครื อข่ายกับสถานประกอบการในพื ้นที่เพิ่มมากขึ ้น
5. เครื อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างควรมีระบบการดูแลสถาบันในเครื อข่ายที่
เริ่ มต้ นดําเนินการสหกิจศึกษามากขึ ้น
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9. ความคาดหวังที่ต้องการจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินโครงการ
สหกิจศึกษาในปี ต่ อไป
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้ องกําหนดเป็ นกรอบนโยบายอย่างชัดเจน
ว่า สหกิ จ ศึก ษา คื อ พันธกิ จที่ สถาบันอุดมศึก ษาจะต้ อ งดํา เนิ นการโดยมี ก ารกํ าหนดภาระงานให้ กับ
ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับอาจารย์และระดับผู้ปฏิบตั ใิ ห้ ชดั เจน
2. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ควรจั ด งบประมาณสนั บ สนุ น การ
ดํ า เนิ น การสหกิ จ ศึ ก ษา โดยให้งบประมาณมายัง แต่ ล ะสถาบัน เพื่ อ ให้ดํ า เนิ น การและพัฒ นา
สหกิจศึกษาเป็ นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ เครื อข่ายได้ สร้ างความเข้ มแข็งของสถาบันในเครื อข่ายต่อไป โดยใช้ อตั ลักษณ์
สถาบันเป็ นที่ตั้ง
4. ควรให้ การสนับสนุนงบประมาณอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
5. ในการจัด อบรมอาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึก ษา ซึ่ ง สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็ นผู้ดําเนินการนั้นไม่อาจตอบสนองความต้ องการของผู้ที่ประสงค์จะเข้ าอบรมได้ พอเพียง
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงควรเปิ ดโอกาสให้ เครื อข่ายภาคเหนือตอนล่างสามารถ
จัด การอบรมในส่ว นภูมิ ภ าค โดยเชิ ญ วิท ยากรจากสํ านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาและให้
อาจารย์จากสถาบันในเครื อข่ายฯ เข้ าร่วมการอบรม เพื่อให้ อาจารย์ของทุกๆ สถาบันได้ รับการอบรมการ
เป็ นอาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึก ษาได้ ต รงตามมาตรฐานที่ ท างสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
กําหนดไว้
6. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรวางนโยบายเพื่อหาแนวทางในการ
จัดการสหกิจศึกษาในรู ปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากการส่งนักศึกษาไปฝึ กงานในสถานประกอบการหรื อ
ภาคอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจเท่านัน้ เช่น อาจจะมีการจัดสหกิจศึกษาเพื่อชุมชนหรื อสหกิจศึกษาเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง ซึ่งจะเป็ นการพัฒนานักศึกษาให้ สามารถพึ่งตนเองได้ เมื่ อจบการศึกษา เช่น การเป็ น
เจ้ า ของธุ ร กิ จ ของตนเอง หรื อ การเข้ า สู่ภ าคเกษตรกรรม นอกเหนื อ จากการผลิ ต บัณ ฑิ ต เพื่ อ ป้ อน
ตลาดแรงงานเท่านั ้น
7. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีการกํ าหนดมาตรฐานสหกิจศึกษา
ของสถานศึกษาที่อยู่ในรู ปแบบวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากผู้เรี ยนมีบริ บทแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษา
ทัว่ ไป
8. ข้ อมูลด้ านความต้ องการการจัดสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ โดยเฉพาะใน
พื ้นที่ใกล้ เคียง
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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 ธนาอภินนท์
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 : boonibb@yahoo.com
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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
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 : sathapornki@yahoo.com
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 หอมหวล
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 พราหมณ์ศริ ิ
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 / veerapongs@hotmail.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 ผศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริ ญ
ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.ด. วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (กีฏวิทยา)
ที่อยู่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-3111
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8874354
E-mail : wandee_w@hotmail.com
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คณะทํางาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะทํางานและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะทํางานเครื อข่ าย C
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบลู ย์สม
ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายวิชาการ
สังกัด
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
วุฒิการศึกษา Management Sciences (Operation
Management)
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
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 0-5596-8301 โทรสาร 0-5596-8321
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 0-5596-8317 โทรสาร 0-5596-8321
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5334965
E-mail : patrikas@nu.ac.th
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คณะทํางานเครื อข่ าย C
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 0-5596-8316 โทรสาร 0-5596-8321
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-0458760
E-mail : -

ผู้ช่วยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครื อข่ ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่ าง
ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

กองบริ การการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
0-5596-8316, 0-5596-8317
0-5596-8321
patrikas@nu.ac.th
http://www.hed-ln.nu.ac.th/cope/index.html

สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี การศึกษา 2552
******************************************************************************************





หลักสูตรที่จดั สหกิจศึกษา
สาขาวิชาที่จดั สหกิจศึกษา
จํานวนนิสติ สหกิจศึกษา
จํานวนสถานประกอบการ

7
26
280
122

หลักสูตร
สาขาวิชา
คน
แห่ง

จํานวนนิสติ สหกิจศึกษาจําแนกตามรายชื่อหลักสูตรที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2552
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2

สาขาวิชาพืชสวน

9

คน

สาขาวิชาอารักขาพืช

6

คน

สาขาวิชาพืชศาสตร์

33

คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพพืช

8

คน

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน

7

คน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

79

คน

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

21

คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

19

คน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2

คน

สาขาวิชาเคมี

5

คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

คน

สาขาวิชาสถิติ

3

คน

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

1

คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2

คน

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

5

คน

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

7

คน

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สากล

1

คน

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นานาชาติ)

2

คน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว(นานาชาติ)

2

คน

3

4
5
6

7

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

21

คน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2

คน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3

คน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

13

คน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

4

คน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

6

คน

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสําอาง

10

คน

จํานวนนิสติ สหกิจศึกษาจําแนกตามรายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2552
1

Chiang Mai International Youth Hotel

1

คน

2

1

คน

1

คน

4

Gavroche Magazine
Mandarin Oriental Dhara Dhevi Chiang Mai
Hotel
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

2

คน

5

โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช สวนจิตรลดา

2

คน

6

โรงแรมแชงกรี ลา่

2

คน

7

โรงงานนํ ้าตาลกําแพงเพชร

3

คน

8

โรงงานนํ ้าตาลท่ามะกา

3

คน

9

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

1

คน

10

ไซมิสออร์ คดิ ฟาร์ ม

1

คน

11

กรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม

1

คน

12

กลุม่ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่

3

คน

13

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1

คน

14

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7

คน

3

15

งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

คน

16

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2

คน

17

บริ ษัท ESRI (ประเทศไทย) จํากัด

2

คน

18

บริ ษัท WORLD AGRO GROUP จํากัด

1

คน

19

บริ ษัท เครื่ องจักรกลเกษตรไทย จํากัด

1

คน

20

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

1

คน

21

บริ ษัท เจียไต๋ จํากัด

3

คน

22

บริ ษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด

1

คน

23

บริ ษัท เชียงใหม่รายวัน จํากัด

2

คน

24

บริ ษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)

4

คน

25

บริ ษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีดส์ ไทยแลนด์ จํากัด

4

คน

26

บริ ษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จํากัด

2

คน

27

บริ ษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์ เรจส์

2

คน

28

บริ ษัท เอส ซี อาร์ ทิสทรี จํากัด

1

คน

29

บริ ษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด

2

คน

30

บริ ษัท แฟมิลี่ บี ฟู้ดส์ เชียงราย จํากัด

2

คน

31

บริ ษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จํากัด

3

คน

32

4

คน

2

คน

34

บริ ษัท โกลด์มิลค์ จํากัด
บริ ษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอสเมติค
จํากัด
บริ ษัท โอเค แมส จํากัด

3

คน

35

บริ ษัท ไจแอ้ นท์ ฟู้ด โปรดักส์ จํากัด

2

คน

36

บริ ษัท ไทย นิจิ อินดัสทรี จํากัด

3

คน

37

บริ ษัท ไทย ฟู้ด โค้ ทติ ้งส์ จํากัด

2

คน

38

บริ ษัท ไทยเดลมาร์ จํากัด

3

คน

39

บริ ษัท ไทยคอสมอสฟู้ดส์ จํากัด

2

คน

40

บริ ษัท ไทยตาเนี่ยม เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด

1

คน

41

บริ ษัท ไร่นายจุลคุ้นวงศ์ จํากัด

1

คน

42

บริ ษัท ไอ ที ฟู้ดส์ อินดัสทรี ส์ จํากัด

2

คน

43

บริ ษัท ไอ.ดี.โปรเจ็ค จํากัด

2

คน

33

45

บริ ษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จํากัด
(ฟาร์ มกําแพงเพชร)
บริ ษัท กาดสวนแก้ ว 2545

46

บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

2

คน

47

บริ ษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด

2

คน

48

บริ ษัท จีเนียนเมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) จํากัด

5

คน

49

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด

1

คน

50

บริ ษัท ชอไชยวัฒน์อตุ สาหกรรม จํากัด

3

คน

51

บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

15

คน

52

บริ ษัท ซูพีเรี ยร์ ทวั ร์

2

คน

53

บริ ษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

2

คน

54

บริ ษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จํากัด

1

คน

55

บริ ษัท ทิพทิพา จํากัด

3

คน

56

บริ ษัท ธรรมนิตกิ ารบัญชีและภาษี อากร จํากัด

3

คน

57

บริ ษัท นอร์ ทเทอร์ น ฟู้ด คอมเพล็คซ์ จํากัด

2

คน

58

บริ ษัท นารายณ์ อินเตอร์ ฟ้ ดู จํากัด.

2

คน

59

บริ ษัท บางกอกแล็บ คอสเมติค จํากัด

2

คน

60

บริ ษัท บี ฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

2

คน

61

บริ ษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด

2

คน

62

บริ ษัท บุญรอดบริ วเวอรี่ จํากัด

4

คน

63

บริ ษัท ผึ ้งน้ อย เบเกอรี่ จํากัด

3

คน

64

บริ ษัท พารากอน เอสเธติค จํากัด

2

คน

65

บริ ษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์ มาเก็ต จํากัด

2

คน

66

บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

4

คน

67

บริ ษัท มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั่ (ประเทศไทย) จํากัด

6

คน

68

บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ ้ง จํากัด

3

คน

69

บริ ษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

1

คน

70

บริ ษัท รวีภทั รไบโอเทค จํากัด

3

คน

71

บริ ษัท ลีโอฟู้ดส์ จํากัด

3

คน

72

บริ ษัท ศรี เจริ ญอินเตอร์ เคมี (1990) จํากัด

2

คน

44

6

คน

2

คน

73

บริ ษัท สเปเชียล ไดเมนชัน่ โซลูชนั่ ส์ จํากัด

2

คน

74

บริ ษัท สยามคูโบต้ า ลิชชิ่ง จํากัด

4

คน

75

บริ ษัท สันติภาพ (ฮัว่ เพ้ ง 1958) จํากัด

3

คน

76

บริ ษัท สันติภาพ เทรดดิ ้ง จํากัด (เชียงใหม่)

2

คน

77

บริ ษัท สามร้ อยยอด จํากัด

1

คน

78

บริ ษัท อเมริ กนั ฟู้ด จํากัด

2

คน

79

บริ ษัท อมรวิชนั่ (บางกอก) จํากัด

1

คน

80

บริ ษัท อาหารภาคเหนือ จํากัด

2

คน

81

บริ ษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

2

คน

82

บริ ษัท อิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด

2

คน

83

บริ ษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด

3

คน

84

3

คน

1

คน

86

บริ ษัท ฮอลลิเดย์ วิลเลเจส (ไทยแลนด์) จํากัด
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย
ฝ่ ายวิชาการและพัฒนาที่อยูอ่ าศัย การเคหะแห่งชาติ

2

คน

87

มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน

1

คน

88

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

2

คน

89

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกําแพงเพชร

2

คน

90

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

2

คน

91

1

คน

1

คน

93

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
ศูนย์การเรี ยนรู้ด้านภาษา ชมรมศิษย์เก่า
ตําบลแม่คํามี
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาที่ดนิ โครงการหลวง

2

คน

94

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

คน

95

ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่สาใหม่

3

คน

96

ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

3

คน

97

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ศูนย์สง่ เสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ เพชรบูรณ์

3

คน

1

คน

2

คน

85

92

98
99

100

สถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ

4

คน

101

1

คน

2

คน

2

คน

104

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนอุดมการ์ เด้ นท์

3

คน

105

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด

2

คน

106

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

1

คน

107

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

2

คน

108

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อการเกษตรกรรม

3

คน

109

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3

คน

110

2

คน

1

คน

112

สํานักงานปิ ติเสวี
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 5 ขอนแก่น

2

คน

113

สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 8

2

คน

114

สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 9

2

คน

115

สํานักงานมูลนิธิโครงการหลวง

1

คน

116

2

คน

1

คน

118

สํานักจัดการที่ดนิ ป่ าไม้ กรมป่ าไม้
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช (กลุม่ งานไส้ เดือน
ฝอย)
ห้ องวิจยั และปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยา

1

คน

119

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด สหมิตรแป้งมัน ชลบุรี

2

คน

120

องค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี
องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย
องค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

2

คน

1

คน

3

คน

102
103

111

117

121
122

สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปี การศึกษา 2552
******************************************************************************************





หลักสูตรที่จดั สหกิจศึกษา
สาขาวิชาที่จดั สหกิจศึกษา
จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
จํานวนสถานประกอบการ

2
3
31
18

หลักสูตร
สาขาวิชา
คน
แห่ง

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจําแนกตามรายชื่อหลักสูตรที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2552
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2

โปรแกรมวิชาการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

11

คน

โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป

5

คน

โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร

15

คน

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจําแนกตามรายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2552
1 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากําแพงเพชร
3
คน
2

สํานักงานบัญชีนํ ้าค้ างการบัญชี

3

คน

3

สํานักงานธาริ นทร์ การบัญชีและภาษี อากร

3

คน

4

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาชากังราว

3

คน

5

ธนาคารออมสิน สาขานครชุม

2

คน

6

ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ

1

คน

7

สํานักงานสรรพากรพื ้นที่ กําแพงเพชร

1

คน

8

สํานักงานเทศบาลตําบลเทพนคร

1

คน

9

ธนาคารออมสิน สาขากําแพงเพชร

3

คน

10

ธกส. สาขากําแพงเพชร

2

คน

11

ธนาคารออมสิน สาขาสามง่าม

1

คน

12

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาคลองขลุง

1

คน

13

ธกส.สาขาคลองลาน

1

คน

14

ธกส.สาขาวังเจ้ า

1

คน

15

ธกส.สาขาปางศิลาทอง

1

คน

16

ธนาคารออมสิน สาขาแม่ระมาด

2

คน

17

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขากําแพงเพชร

1

คน

18

บริ ษัท ดับเบิ ้ลยูจีซี จํากัด

1

คน

สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยภาคกลาง
ปี การศึกษา 2552
******************************************************************************************





หลักสูตรที่จดั สหกิจศึกษา
สาขาวิชาที่จดั สหกิจศึกษา
จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
จํานวนสถานประกอบการ

1
5
23
13

หลักสูตร
สาขาวิชา
คน
แห่ง

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจําแนกตามรายชื่อหลักสูตรที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2552
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การเงินการธนาคาร

5

คน

การจัดการ

3

คน

การตลาด

1

คน

การบัญชี

9

คน

เศรษฐศาสตร์

5

คน

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจําแนกตามรายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2552
1 โรงเรี ยนชุมชนวัดเขาดินเหนือ
2
คน
2

โรงเรี ยนบ้ านคลองลาดเค้ า

2

คน

3

โรงเรี ยนบ้ านคุ้งวารี

2

คน

4

โรงเรี ยนบ้ านสามัคคีธรรม

2

คน

5

โรงเรี ยนวัดคลองคาง ( แดงประชานุกลู )

1

คน

6

โรงเรี ยนวัดทัพชุมพล

2

คน

7

โรงเรี ยนวัดท่าดินแดง

2

คน

8

โรงเรี ยนวัดท่าล้ อ

1

คน

9

โรงเรี ยนวัดยางงาม ( ประชาพัฒนา )

2

คน

10

โรงเรี ยนวัดวังสวัสดี

1

คน

11

โรงเรี ยนวัดหาดทรายงาม

2

คน

12

โรงเรี ยนศรี พลู ราษฎร์ สามัคคี

2

คน

13

โรงเรี ยนศิริราษฎร์ สามัคคี

2

คน

สหกิจศึกษาวิทยาลัยพิษณุโลก
ปี การศึกษา 2552
******************************************************************************************





หลักสูตรที่จดั สหกิจศึกษา
สาขาวิชาที่จดั สหกิจศึกษา
จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
จํานวนสถานประกอบการ

1
1
9
7

หลักสูตร
สาขาวิชา
คน
แห่ง

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจําแนกตามรายชื่อหลักสูตรที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2552
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการท่องเที่ยว

9

คน

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจําแนกตามรายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2552
1

โรงแรมซิตี ้ปาร์ ค จังหวัดน่าน

1

คน

2

บริ ษัท Smart World Travel Agent

1

คน

3

บริ ษัทเชิญทราเวล กรุงเทพมหานคร

1

คน

4

บริ ษัทฮอทพอท จํากัด (สาขาพิษณุโลก)

2

คน

5

โรงแรมอมริ นทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

1

คน

6

สํานักงานตํารวจท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก

2

คน

7

ห้ างหุ้นส่วนจํากัดวินนี่เอ็นจอย ทราเวล

1

คน

สหกิจศึกษาวิทยาลัยลุ่มนํา้ ปิ ง
ปี การศึกษา 2552
******************************************************************************************





หลักสูตรที่จดั สหกิจศึกษา
สาขาวิชาที่จดั สหกิจศึกษา
จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
จํานวนสถานประกอบการ

1
1
10
9

หลักสูตร
สาขาวิชา
คน
แห่ง

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจําแนกตามรายชื่อหลักสูตรที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2552
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์

10

คน

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจําแนกตามรายชื่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2552
1 สํานักงานเทศบาลตําบลทุง่ กระเชาะ
2

องค์การบริ หารส่วนตําบลคีรีราษฎร์

3

ร้ านเชียงกงตาก

4

บริ ษัท เอสเค อินเตอร์ ฟ้ ดู จํากัด

5

ร้ านนํ ้าทิพย์ไฟฟ้า

6

บริ ษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ตาก

7

บริ ษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) แม่สอด

8

โรงพยาบาลอําเภอสามเงา

9

กองร้ อยจังหวัดทหารบกตาก ค่ายวชิรปราการ

