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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
เพื่อให้ผู้สนใจเลือกศึกษาในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของแต่ละคน โดยเน้นการส่งเสริมการ
สอนที่เน้น “รู ้จริงและปฏิบัติได้” สามารถบูรณาการการเรียนรู ้และการทำงาน สร้างความร่วมมือกับ        
สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  ก่อนสำเร็จการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เริ่มดำเนินงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยการจัดตั้ง
ศูนย์สหกิจศึกษา โดยมีการดำเนินงานสหกิจศึกษาจำนวน 5 หลักสูตร ต่อมาในปี 2560 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น
ฝ่ายงานสหกิจศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จนถึงปัจจุบันมีการ
ดำเนินงานสหกิจศึกษาไปแล้ว 11 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจเกษตร และสาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป 
ซึ่งสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชา    
การจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2563  

 

ปรัชญา  
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้จริงและปฏิบัติได้ 
 
ปณิธาน  
ใหบริการและส่งเสริมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ตรงกับความตองการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ  
 
วิสัยทัศน์  
“มุงมั่นพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของผู้ใช้บัณฑิต”  
  
พันธกิจ  

1. จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาและตรงกับสาขาวิชาชีพ  
 2. จัดเตรียมความพรอมนักศึกษาในทุกๆ ดานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนไป  
      ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษา โดยจัดระบบการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานใน 
    สถานประกอบการให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและเพ่ิมประสิทธิภาพให้พร้อมปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา 
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     โครงสร้างการบริหารสหกิจศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คณะกรรมการบรหิารจดัการสหกจิศึกษา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการบริหารจัดการสหกิจศึกษา 

 งานนโยบายและงบประมาณ 
 งานการเงิน บัญชี พัสด ุ
 งานสารบรรณ 
 งานบุคลากร 
 งานเอกสารการพิมพ ์

 งานสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย 
(สถานศึกษา  
สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน) 

 งานจัดหาแหล่งงานฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 งานประสานงานกับสถานประกอบการ 
 งานรับสมัครงานสหกิจศึกษา 
 งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาและอาจารย์

นิเทศ 
 งานกำกับดแูล ติดตาม และประเมินผล 
 งานสหกิจศึกษานานาชาต ิ

 

ฝ่ายวิจัย/พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 

 งานโครงการและสหกิจวิจยั 
 งานกำกับมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
 งานจัดทำฐานข้อมูล 
 งานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
 งานเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ ์

คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศกึษา 
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 ภาระหน้าที่ของฝ่ายงานสหกิจศึกษา  
 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาในหลักสูตรทั ้งภายในประเทศ และ  

สหกิจศึกษานานาชาติ 
 ประสานความร่วมมือกับหลักสูตรในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ

เอกชน ภายในประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน      
สหกิจศึกษา 

 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่ วยงานที่รองรับการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานให้กับทุกหลักสูตร 

 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาในระดับหลักสูตร 
 
ข้อกำหนดรายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
 คณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ไดกําหนดการจัดรายวิชา        
สหกิจศึกษาในหลักสูตรไวดังนี้ 
 

1. เป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษา   
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป  

2. จํานวนหนวยกิตของรายวิชาตองไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
3. ระยะเวลาของการเรียนรายวิชาต้องไมนอยกวา 16 สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา หรือใช้เวลาไมนอยกวา 

560 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
4. ในกรณีที่กำหนดให้เป็นรายวิชาเลือกหลักสูตรต้องกำหนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา 

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน เพ่ือทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 
5. หลักสูตรต้องกำหนดให้มีรายวิชาเตรียมฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 

หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
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ประโยชน์จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
 ในปัจจุบันรูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) หรือ WIL เข้ามามี
บทบาทมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสหกิจศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการ
เข้าทำงาน และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์     
แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่ได้รับ 
นักศึกษาสหกิจศึกษา  ได้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการทำงานจริงในสถานประกอบการ และมี

โอกาสเพ่ิมประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เหนือกว่าการฝึกงานในระบบเดิม 
 พัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานจริง 
 พัฒนาความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมอื ่น นอกเหนือจากสังคม

นักศึกษาและเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 รู้จักตนเอง สามารถปรับปรุงตัวเองได้ ทราบว่างานที่ทำอยู่นี้เหมาะสมที่จะเป็น

อาชีพของตนหรือไม่ 
 มีโอกาสได้งานสูง หากผลการปฏิบัติงานเป็นที่พอใจของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ  มีโอกาสพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของสถานประกอบการเอง เมื่อสำเร็จ
การศึกษาสามารถมาเป็นพนักงานของตนเอง หรือสถานประกอบการอื่นใน
สาขาวิชาชีพเดียวกัน 

 มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพมาเป็นพนักงาน โดยผ่านการทดลองงาน
มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว  

 มีโอกาสปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์กับอาจารย์ในสาขา
วิชาชีพเดียวกัน 

 มีภาพลักษณ์ท่ีดีในการช่วยเหลือสังคม ในการร่วมผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความ
ต้องการของสาขาวิชาชีพนั้น 

มหาวิทยาลัย  ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ มีโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ นอกห้องเรียนและโจทย์การวิจัย โดยผ่านทางนักศึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา 

 ทราบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาวิชาในหลักสูตร และแนวทาง
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด    
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หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
 

ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ฝ่ายงานสหกิจศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยทำหน้าทีบ่ริหารจัดการสหกิจศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้  

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาในหลักสูตร 
ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ 

2. ประสานความร ่วมมือกับหลักส ูตรในการสร ้างเครือข ่ายความร่วมมือกับ          
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล 
4. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาในระดับหลักสูตร 

 

ระดับคณะ หลักสูตร/สาขาวิชา 
1. ฝ ่ายงานสหกิจศ ึกษาระด ับคณะร ับมอบนโยบายสหกิจศ ึกษาของมหาว ิทยาล ัยและ

ประสานงานดานสหกิจศึกษาภายในคณะ/สาขาวิชา ในการคัดเลือก ดูแลจัดส่งนักศึกษาไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ 

2. สาขาวิชา/หลักสูตร มีการจัดหางาน เตรียมความพรอมนักศึกษา และวางแผนงานนิเทศงานนักศึกษา ซึ่งมี
อาจารย/เจาหนาที่ทําหนาที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกแกสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ 
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝ่ายงานสหกิจศึกษา  

3. คณาจารย์นิเทศ ดำเนินการนิเทศงาน และใหคําปรึกษาดานวิชาการและการปฏิบัติงานแกนักศึกษา 
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

  



แผนการดำเนนิงานสหกิจศึกษา 5 ปี (2560-2564) 
 

แผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ใช้งบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบสหกิจศึกษาในหลกัสูตร
ทั้งภายในประเทศ และสหกิจศึกษา
นานาชาติ  

 อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาภายใน 
ประเทศสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา 

 อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา 

- การเตรียมความพร้อมคณาจารย์และ
นักศึกษา 

- แนวทางการประเมินนักศึกษา 
- การติดตามผลการดำเนินการสหกจิศึกษา 
- การนำเสนอผลการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา

ของนักศึกษานานาชาติ 

 จัดทำฐานข้อมูลออนไลน์รายชื่อ
คณาจารย์นิเทศทีผ่่านการอบรม 

 จัดทำเอกสารประกอบการอบรมทั้ง
ภายในประเทศและนานาชาติบน
เว็บไซตส์ำนักฯ 

- ร้อยละนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
ภายใน ประเทศและ
นานาชาติ 

- ร้อยละคณาจารย์นเิทศ
ภายในประเทศและ
นานาชาติ 

- สำนักส่งเสรมิฯ 
- คณะ 
- หลักสตูร 

ประสานความร่วมมือกับหลักสตูรในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
ภายในประเทศ และประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การดำเนินงานสหกจิศึกษา 

 ประชุมผูร้ับผดิชอบหลักสูตร เรื่องการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบ  
พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน
สหกิจศึกษา 

 ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 

 จัดทำฐานข้อมูลออนไลน ์ดังนี ้
- ข้อมูลสถานประกอบการ  
- กิจกรรมนเิทศงานสหกิจศึกษาและ

ประชาสมัพันธ์หาตำแหน่งงาน  
- กำหนดคุณสมบตัินักศึกษาปฏิบตังิาน

สหกิจศึกษา 

- จำนวนสถาน
ประกอบการที่เป็น
เครือข่ายความร่วมมือ
สหกิจศึกษา 
 

- สำนักส่งเสรมิฯ 

เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและ
อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมลู
เกี่ยวกับหน่วยงานที่รองรับการฝึกสหกิจ
ศึกษา ตลอดจนแนวทางในการ
ดำเนินงานให้กับทุกหลักสูตร 

 การจัดทำคูม่ือสหกิจศึกษา 
 การทำฐานข้อมูลออนไลน์ และพฒันาเว็บไซต ์
 
 

 

 รวบรวมข้อมลูสหกจิศึกษา 
 แบบฟอร์มการดำเนินงานสหกิจศกึษา 
 สร้างกลุม่เครือข่ายสหกจิศึกษาภายใน

มหาวิทยาลยั 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และ
นักศึกษาต่อระบบการ
บริการสหกิจศึกษา 

- สำนักส่งเสรมิฯ 
- คณะ 
- หลักสตูร 

กำกับดูแล ตดิตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานสหกจิศึกษาในระดับหลักสูตร 

 ประชุมผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  
- ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา 
- การส่งรายชื่อและประวัตินักศึกษาให้สถาน

ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
- รวบรวมและประกาศรายชื่อนักศกึษาที่ได้รับ

การคัดเลือกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 จัดทำฐานข้อมูล ดังนี้  
- รวบรวมข้อมลูการดำเนินงานการ

จัดสหกิจศึกษา 
- ติดตามภาวะการมีงานทำของ

นักศึกษาสหกิจศึกษาหลังสำเร็จ
การศึกษา 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
คณาจารย์นิเทศในการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- สำนักส่งเสรมิฯ 
- คณะ 
- หลักสตูร 
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แผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ใช้งบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
- แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสหกิจ

ศึกษาให้หลักสตูรทราบ 
- หลักสตูรส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ตามสถานประกอบการที่ตอบรับ 
- กำหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชา 
- การนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ 
- การประเมินผลการปฏิบตัิงานสหกิจของ

นักศึกษา 
- สรุปผลการดำเนินการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 

 การนำเสนอผลการปฏบิัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาทุกหลักสตูร 

 การเข้าร่วมนำเสนอผลการปฏบิัตงิานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
กับกลุ่มเครือข่ายสหกิจศึกษา 
 

- สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
คณาจารย์นิเทศ และสถาน
ประกอบการ 

- รวบรวมรายงานวิจัยหลังการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- จำนวนรายงานวิจัยของ
นักศึกษาหลังปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

- ร้อยละการมีงานทำของ
นักศึกษาท่ีได้ปฏิบตัิงาน
สหกิจศึกษา 

 

 
 

  



 
  

ส่วนที่ 2 มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานศึกษา 
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 ส่วนที่ 2 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร และการเรียนการสอน 

1.1 มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตร 
หลักสูตรสำหรับสหกิจศึกษาที่กำหนดโดยสถานศึกษาและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยของสถานศึกษา

ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

1) ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสหกิจศึกษา มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้ องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ มาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั ้น ๆ โดย มุ ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู ้ ทั ้งภาคทฤษ ฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม  

2) การนับหน่วยกิตรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกงานให้เทียบกับเวลาที่ใช้ ในการเรียน
การสอน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การเทียบหน่วยกิตกับเวลาที่ใช้ในการเรียน การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี       

พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ การฝึกงาน/การฝึกภาคสนาม 
เวลาเทียบเท่า 1 หน่วยกิต (ชั่วโมง) 15 ไม่น้อยกว่า 30 45 

 
อนึ่ง สถานศึกษาต้องตรวจสอบกับองค์กรวิชาชีพควบคุม ด้วยว่าองค์กรวิชาชีพนั้นๆ นับหน่วยกิต                

รายวิชาสหกิจศึกษาให้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้วยหรือไม่ โดยรายวิชาสหกิจศึกษาต้องมีจํานวนหน่วยกิต          
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสถานศึกษาต้องมีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ 
ต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  
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1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน  
มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อชี้แจงให้ นักศึกษาได้รับข้อมูล และมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
2) สถานศึกษาต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยใช้เวลา       

ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  
3) สถานศึกษาต้องกําหนดคุณสมบัติและเง ื ่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที ่สามารถไปปฏิบัติ               

สหกิจศึกษา  
4) สถานศึกษาต้องกําหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 

โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นใดได้ในช่ว งปฏิบัติ     
สหกิจศึกษา  

5) สถานศึกษาต้องจัดหางานที ่มีล ักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจําที ่ตรงกับสาขาวิชาชีพและ          
เน้นประสบการณ์การทํางาน 

6) สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา  
7) สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามความสมัครใจ  
8) สถานศึกษาต้องทําความตกลงกับสถานประกอบการให้ทุกตําแหน่งงานมีค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ตามความเหมาะสมและจําเป็นตามลักษณะงาน  
9) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ  
10) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และ

คณาจารย์สาขาวิชา 
11) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินและ

วัดผล และเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษานั้นๆ 
 

มาตรฐานส่งเสริม  
1) สถานศึกษาควรให ้ข ้อม ูลลักษณะงานเพื ่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก            

สถานประกอบการ  
2) จํานวนตําแหน่งงานควรมากกว่าจํานวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอย่างน้อยร้อยละ 10   
3) สถานศึกษาควรจัดให้มีการพบกันระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศ  
4) สถานศึกษาควรจัดให้มีสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์สาขาวิชา

ภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาเพ่ือนําข้อมูลประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
5) สถานศึกษาควรจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ 

คณาจารย์สาขาวิชา และผู้นิเทศงาน 
6) สถานศึกษาควรจัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
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2. มาตรฐานการนิเทศ   

มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและผ่านการอบรมการ   

นิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 
2) สถานศึกษาต้องจัดระบบพี ่เลี ้ยงให้แก่คณาจารย์นิเทศที ่ยังไม่มีประสบการณ์การนิเทศ ทั ้งนี้         

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
3) คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่  
4) สถานศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพื ่อให้คณาจารย์นิเทศเข้ามานิเทศนักศึกษา ณ          

สถานประกอบการ  
5) คณาจารย์นิเทศต้องได้ร ับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงานประวัตินักศึกษา ฯลฯ           

ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนกําหนดการนิเทศ  
6) คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา  
7) สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 

โดยเป็นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ  
8) ในการนิเทศต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ - หารือ) ระหว่างผู้นิเทศงานกับคณาจารย์นิเทศ นักศึกษา

กับคณาจารย์นิเทศและประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย  
9) คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง  
10) คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา

ตามความจําเป็นของแต่ละสาขาวิชา 
 
มาตรฐานส่งเสริม  
1) คณาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 
2) ในช่วงระยะกึ่งกลางของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนําเสนอความก้าวหน้าของ

โครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและให้ข้อเสนอแนะ  
3) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและผู้บริหารองค์กรและประเมินผลงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
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3. มาตรฐานนักศึกษา  

3.1 คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา  
มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2) นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติที่จะสําเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัยโดยให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของสถานศึกษา   
3) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  
 
3.2 กิจกรรมต่างๆ ระหว่างปฏิบัติงาน  
มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวันหรือประจําสัปดาห์  
2) นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่อผู้นิเทศงานและคณาจารย์นิเทศไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 ของ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
3) นักศึกษาต้องส่ง(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผู ้นิเทศงานก่อนเสร็จสิ ้นการ

ปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานแนะนําให้เรียบร้อย  
4) นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้จากสถานประกอบการให้คณาจารย์

นิเทศและผู้นิเทศงาน    
มาตรฐานส่งเสริม  

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา นักศึกษาควรนําเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้นิเทศงาน และ
ผู้บริหารสถานประกอบการ 

 
3.3 คุณภาพรายงานทางวิชาการ  
มาตรฐานขั้นตํ่า  

รายงานต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับ รายงานทางวิชาการท่ัวไป 
 
3.4 การร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา  
มาตรฐานขั้นตํ่า  

นักศึกษาต้องนําเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหว่างคณาจารย์นิเทศ  
นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาหลังกลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา  
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4. มาตรฐานการวัดและประเมินผล   
มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) กระบวนการเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา  
นักศึกษา  

- เวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80   
- ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนด เช่น การสอบ การทํารายงาน การดําเนินงาน  
- ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม  
- การอบรมมีเนื้อหาที่จําเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ  

2) กระบวนการจัดหางานที่มีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจําที่เน้นประสบการณ์การทํางาน และ
ตรงกับสาขาวิชา  

การดําเนินงาน  
- จํานวนงานพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา  
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ 

3) กระบวนการรับรองคุณภาพงาน  
การดําเนินงาน  

- คณาจารย์ประจําสาขาวิชาพิจารณารับรองงานก่อนให้นักศึกษาเลือก  
- คณาจารย์ประเมินคุณค่าทางวิชาการของงาน  
- งานที่นักศึกษาทํามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ   

4)  กระบวนการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ   
การดําเนินงาน  

- นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความสมัครใจ 
- สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา  
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่  
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่   
- เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษาสถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ  
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5) กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  
นักศึกษา  

- ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการประยุกต์ใช้   
- การปรับตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ  
- ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน 
- การสื่อสารและการนําเสนอผลงาน  
- ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการทํางานด้วยตนเอง   
- การนิเทศงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา  

การดําเนินงาน  
- ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ  
- มีการติดตามการนิเทศงาน  
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการติดต่อและประสานงานการนิเทศ   

คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ  
- เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้เพียงพอตามความจําเป็นของนักศึกษา 
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา  
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  

6) กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
นักศึกษา  

- คุณภาพของการนําเสนอผลงาน : ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการนําเสนอการตอบคําถาม   
- การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้องเป็นส่วนหนึ ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชา              

สหกิจศึกษา 
การดําเนินงาน  

- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
นักศึกษา  

- ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการทํางานโดยสถานศึกษาต้องชี้แจงรายละเอียด
และเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบ  

- ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
- ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อ จุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา   
- นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเองแต่การประเมินนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการวัดและ

ประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา  
การดําเนินงาน  

- คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัด และประเมินผลให้นักศึกษาทราบ  
- สถานประกอบการประเมินการ ประสานงานกับสถานศึกษาในภาพรวม 
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ส่วนที ่3 มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานประกอบการ 
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ส่วนที่ 3 มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานประกอบการ 

 
1.  มาตรฐานการบริหารจัดการ   
1.1 นโยบายและการบริหาร  

มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) มีนโยบายในการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา   
2) ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานสหกิจศึกษา  
3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ที่สถาน

ประกอบการจะได้รับในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
มาตรฐานส่งเสริม  

ควรให้นักศึกษาได้มีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ได้รับต่อสถานประกอบการ   
 

1.2 การจัดบุคลากร  
มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของ สถานประกอบการทําหน้าที่ประสานงาน ด้านสหกิจศึกษา  
2) มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา   

 
1.3 การจัดงบประมาณและทรัพยากร  

มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) มีค่าตอบแทน และ สวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจําเป็นตามลักษณะงาน 
2) มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
3) มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

 
1.4 การเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษา  

มาตรฐานขั้นตํ่า  
มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน   

 
1.5 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  

มาตรฐานขั้นตํ่า  
มีกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือก นักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  

มาตรฐานส่งเสริม  
มีการให้คําแนะนําแก่นักศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับปรุงตนเองสําหรับ

การสมัครงานครั้งต่อไปโดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ประสานงาน 
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2. มาตรฐานวิชาการ   
2.1  การเตรียมความพร้อมนักศึกษา  

มาตรฐานขั้นตํ่า  
มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้ นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการดําเนินการของสถานประกอบการ 

ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ   
 
2.2  การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน  

มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) นักศึกษาได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ 
2) มีการกําหนดภาระงานหรือหัวข้อโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์การทํางาน  
มาตรฐานส่งเสริม  
1) ควรมีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  
2) ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสเผชิญปัญหาที่ท้าทาย ได้ไตร่ตรอง ได้สร้างความรู้ใหม่และ

ประยุกต์ใช้ในสภาพการปฏิบัติงานจริงได้  
3. มาตรฐานผ้นิเทศงาน 

มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือใกล้เคียงหรือเป็นผู้มี

ความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 
2) มีการให้คําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและประสานงานกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
3) ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา   
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอต่อสถานศึกษาและองค์กรของ

ตนเอง  
มาตรฐานส่งเสริม  

ควรเข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ 
 

4. มาตรฐานการวัดและประเมินผล   
มาตรฐานขั้นตํ่า  
1) มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา

และเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ  
2) มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   
3) มีกระบวนการให้คําปรึกษาทางวิชาการวิชาชีพและให้คําแนะนําในการปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงาน  
4) มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
5) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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ส่วนที่ 4 แผนการดำเนินงานสหกจิศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
“มุง่ม่ันพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

เป็นที่ตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต” 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 

 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “รู้จริง ปฏิบัติได้” 
 

แผนงานมหาวิทยาลัย 1.5: แผนงานพัฒนา การเรียนการสอนที่มุ่งเน้น “รู้จริง ปฏิบัติได”้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน: ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรร่วมกันพัฒนาระบบสหกิจศึกษา โดยประสานความมือ
กับผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือรองรับสหกิจศึกษา

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน: พัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 10: ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/งาน งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนัก 1 : ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา 
STG 3 : ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรร่วมกันพัฒนาระบบสหกิจศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับผู้ใชบ้ัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1. ร้อยละนักศึกษาที่มีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ร้อยละ  
25 

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา แผ่นดิน 165,750 ก.พ. 64 
มิ.ย. 64 

ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์
ปทิตตา 
เพ็ญจันทร ์

2. จำนวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนแบบ    
สหกิจศึกษาเพิม่ขึ้น 

4  
หลักสตูร 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

     

A1 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการฝึกปฏิบัติงาน 
       สหกิจศึกษา 

รายได ้ 62,200 ก.ค. 64 ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์
โศรดา 
ฐานิตสรณ ์

A2 : ปฐมนิเทศการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/ 
       หน่วยงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของ 
       นักศึกษาสหกิจศึกษา 

รายได ้ 17,000 พ.ย. 63 
ธ.ค. 63 
เม.ย. 64 
ก.ค. 64 

ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์
กาญจนา(แอน) 
เพ็ญจันทร ์

3. ร้อยละของสถานประกอบการที่รว่มจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกิจศึกษา 

ร้อยละ 90 
 

เสรมิสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกิจศึกษา สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

     

A1 : เสริมสรา้งความร่วมมือเครือข่ายสหกิจภาคใต ้
      ตอนบน 
 

รายได ้ 17,640 เม.ย. 64 ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์
ปทิตตา 

 A2 : เสริมสรา้งความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษาไทย รายได ้ 48,224 มิ.ย. 64 ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์
ปทิตตา 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/งาน งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
4. ระดับความพึงพอใจนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน    

สหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ 
≥ 4 สนับสนุนฝ่ายงานสหกิจศึกษาในการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอน 
แผ่นดิน 295,000 1 ปีงบฯ ผู้กำกับ   

ผู้รับผิดชอบ  
: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์

5. ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานทำหลังจากสำเร็จ
การปฏิบัตสิหกิจศึกษา 

ร้อยละ 10    

STG 4 : ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือรองรับสหกิจศึกษา 
6. จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาเป็น

คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
10 คน พัฒนาศักยภาพคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รายได ้ 78,880 ส.ค. 64 ผู้กำกับ   

ผู้รับผิดชอบ  
: 
: 

ดร.พรทิพย ์
ปทิตตา 
ฐานิตสรณ ์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์สำนักที่ 4 : พัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
STG 10 : ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. ความพึงพอใจระบบสารสนเทศ ร้อยละ 85 ระบบสหกิจศึกษา (งบกลางจากมหาวิทยาลัย) รายได ้
2,091,850 

1 ปีงบฯ ผู้กำกับ   
 
 
ผู้รับผิดชอบ  

: 
 
 
: 

ผศ.กาญจนา 
อ.อโศก 
ดร.พรทิพย ์
ยุวลักษณ ์
นิเวศน ์
วราภรณ ์
ปทิตตา 
โศรดา 
กาญจนา(แอน) 
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ตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยในการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยในการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งานพื้นฐาน/โครงการ  

การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการกบัการทำงาน 
(มรส. 3.6) ☺ 

5 ข้อ งานพ้ืนฐาน 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดทำแผนเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทำงาน 

ผู้กำกับ 
ผู้รับผิดชอบ 

: 
: 

ดร.พรทิพย์ 
ณรงค์ 
ปทิตตา 
วราภรณ์ 

 
ปฏิทินดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณและเกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนัก 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้กำกับและ 
ผู้รับผิดชอบ 

เกี่ยวข้องกับ 
ส่วนงาน 

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์
ปทิตตา 
เพ็ญจันทร ์

นักศึกษาเตรียม
สหกิจศึกษา 

            

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

    
            

A1 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการฝึกปฏิบัติงาน 
       สหกิจศึกษา 

ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์
โศรดา 
ฐานิตสรณ ์

 

            

A2 : ปฐมนิเทศการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/ 
       หน่วยงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของ 
       นักศึกษาสหกิจศึกษา 

ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์
กาญจนา 
(แอน) 
เพ็ญจันทร ์
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โครงการ/กิจกรรม 
ผู้กำกับและ 
ผู้รับผิดชอบ 

เกี่ยวข้องกับ 
ส่วนงาน 

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 

เสรมิสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกิจศึกษาสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

    
            

A1 : เสริมสรา้งความร่วมมือเครือข่ายสหกิจภาคใต ้
      ตอนบน 

ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์
ปทิตตา 

อาจารย์ผู้ดแูลสหกจิ
ของสาขาวิชาและ
นักศกึษาสหกิจศกึษา             

A2 : เสริมสรา้งความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษาไทย ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์
ปทิตตา 

ไปร่วมเครือข่าย
สหกิจศึกษาไทย             

พัฒนาศักยภาพคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
ปทิตตา 
ฐานิตสรณ ์

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร/อาจารย์
ตัวแทนสาขาวิชา 

            

ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ผู้บริหารงาน
วิชาการและบุคลากรเพื่อการบรหิารการจดัการเรียน
การสอนที่มีคณุภาพ 

ผู้กำกับ   
ผู้รับผิดชอบ  

: 
: 

ดร.พรทิพย ์
วราภรณ ์

ประชุมกรรมการ
สหกิจศึกษา             
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คำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ ์

ตัวช้ีวัดของสำนัก 
 

ตัวชี้วัด คำอธิบาย/ระดับเกณฑ์ 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีการฝึกปฏบิัติสหกิจศึกษา ร้อยละของนักศึกษาช้ันปทีี่ 3 หรือ 4 ท่ีใช้รูปแบบการ สหกิจศึกษาแทนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ในเป้าหมายประจำป ี
สูตร    

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 – 4 ท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีการศึกษาของแผน x 100 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 – 4 ทั้งหมด หักคณะครุศาสตร์ พยาบาลและนิติศาสตร์ 

จำนวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนแบบ 
สหกิจศึกษาเพิม่ขึ้นจากหลักสูตรทีด่ำเนินการเดิม 

จำนวนหลักสตูรที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรเดิมที่นักศึกษาไดเ้ลือกปฏิบตัิ สหกิจศึกษาแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละของสถานประกอบการที่รว่มจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษาผา่นเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษา 

ร้อยละของสถานประกอบการที่รว่มจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษาทีก่ำหนดโดยสมาคมสหกิจศึกษา
ไทยท่ีผ่านการประเมินจากคณาจารย์และหน่วยงานของมหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ในเปา้หมายประจำปี 

ระดับความพึงพอใจนักศึกษาปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา
โดยสถานประกอบการ 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับความพึงพอใจนักศึกษาปฏิบัติงานสหกจิศึกษาโดยสถานประกอบการไมน่้อยกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ใน
เป้าหมายประจำป ี

ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานทำหลังจากสำเร็จการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานทำหลังจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเป้าหมายประจำปี 
สูตร    

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 – 4 ที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ได้งานทำในปีการศึกษาของแผน x 100 
  จำนวนนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาช้ันปีท่ี 3 – 4 ท้ังหมดในปีการศึกษาของแผน 

จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาเป็นคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีไ่ด้รับการพัฒนาตนเองเป็นอาจารยน์ิเทศสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ในเปา้หมาย
ประจำป ี
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ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย    

แผนปฏิบัติการด้าน “ยกระดับ” คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด คำอธิบาย 
การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการกบัการทำงาน 
(มรส. 3.6)☺ 
 
***หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายอยูร่ะหว่างการทบทวน
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัมีหลักสตูรและการจดัการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียนแบบบูรณาการกับการทำงานเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
นับผลการดำเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกส่งเสริมใหม้ีการจดัทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
2. มีการกำกับ ตดิตามให้ทุกคณะดำเนินการเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 
3. มีการกำกับ ตดิตามให้ทุกคณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดเีกี่ยวกบัระบบและกลไกตามข้อ 1 

 

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

คณะทุกคณะมีการ
ดำเนินงาน  
ข้อที่ 1 – 3 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

 โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของคณะ/วิทยาลัย 

(4 คณะ) 

โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของคณะ/วิทยาลัย 

(6 คณะ) 

โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของคณะ/วิทยาลัย 

(7 คณะ) 

โดยระดับมหาวิทยาลัย
มีการดำเนินการครบ 5 

ข้อ  
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ส่วนที่ 5 การตดิตามและการประเมินผล 
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การติดตามและประเมนิผลโครงการตามแผนกลยุทธ์การดําเนินงาน 
 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการทำงานเพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนการกํากับดูแลการดำเนินงานโครงการที่
บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ของฝ่ายงานสหกิจศึกษา และการติดตามระดับคณะ ให้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับตัวชี้วัด ตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยจะต้องรายงานความสำเร็จของทุกโครงการให้คณะกรรมการการเรียนรู้การบูรณาการ
กับการทำงานทุกไตรมาส และประเมินผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบและ
กลไกในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับมหาวิทยาลัยมีแผนการกำกับติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
2. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามข้อ 1 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ไม่มีการดำเนินการ

หรือมีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 
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 ภาคผนวก: รายละเอียดโครงการ 
















































































