
แบบเสนอข้อมูลส าหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ พ.ศ. 2559 
ประเภทที่ 2 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง  

 เป็นสถานศึกษาท่ีไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ และด าเนินงานสหกิจศึกษามาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เริ่มด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาหลักสูตรแรกเมื่อ  

ปี 2552 ต่อมาในปี 2554 ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาครบทุกหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและ
อาจารย์นิเทศตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา ได้เร่ิม ด าเนินการ ส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     
คร้ังแรกเม่ือปี 2555 โดยเริ่มจากหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 หลักสูตร  ได้เพิ่มจ านวนหลักสูตรและ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ปัจจุบันปี 2558 มีจ านวนนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจ านวน 158 คน 
จ านวนหลักสูตร 22 หลักสูตร และจ านวนสถานประกอบการ 70 แห่ง ผลการด าเนินงานดังตารางท่ี 1  

 

      ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ปี พ.ศ. ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา (2555-2558) 

จ านวน 
หลักสูตร 

จัดส่งนักศึกษา 

จ านวน 
นักศึกษา 

ออกปฏิบัติงาน 

จ านวน 
อาจารย์นิเทศ 
ออกนิเทศงาน 

จ านวน 
สถานประกอบการ 

ร่วมด าเนินงาน 
2555 1 6 5 3 
2556 1 13 6 7 
2557 3 21 15 14 
2558 22 158 64 70 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไ์ด้มีการออกข้อบังคับว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ .ศ. 2555 
เพื่อใช้ในการจัดการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และ ได้ด าเนินการ จัดต้ังศูนย์สหกิจศึกษาเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยในปี พ .ศ. 2557  ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ  
ศูนย์สหกิจศึกษาท่ีมีตัวแทนผู้บริหารและอาจารย์ท่ีรับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของ แต่ละคณะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารและด าเนินงานสหกิจศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการด าเนินงานสหกิจศึกษา
มาแล้ว 4 ปี ดังภาพที่ 1 

      
 

ภาพที่ 1 แสดงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 
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 มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิด การพัฒนา
อาชีพ และความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไ์ด้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาโดยมีการเชิญศิษย์เก่าท่ีผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และประสบความส าเร็จ มาให้ความรู้กับรุ่นน้อง  
ทุกปี ท าให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ท่ีอาจเกิดขึ้น ในการท างาน ถ่ายทอด
ประสบการณ์โดยรุ่ นพี่ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแล้ว โดยในปี 2558 ได้เชิญพี่ที่ได้รับรางวัล
โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติด้านนวัตกรรมมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาจนประสบความส าเร็จได้รับรางวัลระดับชาติ มีโอกาส ได้งานในสถานประกอบการเดิมที่ไป
ปฏิบัติงานและได้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และเชิญศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในการเตรียมบุคลากรให้กับสถานประกอบการมาให้ความรู้ในการเตรียมตัวในการท างาน
ให้กับนักศึกษาท าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียมตัวในการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบ การว่าต้อง
พบกับสภาพแวดล้อมการท างานอย่างไร การปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน จากการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ด้วยการเชิญศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอก
มาให้ความรู้  ท าให้ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามีประ สิทธิภาพมากขึ้นเกิดโครงงานคุณภาพ
เพิ่มข้ึน ดังภาพที่ 2    

 

                  
 

ภาพที่ 2 แสดงบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในปี 2555 ให้มีการ จัด
รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร ให้กับนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมการท างานในด้านความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท า งาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเขียนรายงาน 
การน า เสนอผลงาน  ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใ จ 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล ท่ีจ าเป็น
ตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรมอาจารย์นิเทศและมี
ประสบการณ์ในการนิเทศงานมาให้ความรู้และแนะน าการเตรียมความพร้อมตลอด 1 เทอมก่อนออก



3 
 

 
 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมการเตรียมความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพ       
โดยมหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในการร่วมกันพัฒนาทักษะ
ฝีมือการท างานให้กับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการท างาน โดยศูนย์สหกิจศึกษาได้ร่วมกับศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในการพัฒนาหลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ 
ความรับผิดชอบ  กา รมีระเบียบวินัย ความขยันอดทน ท า งานเป็นทีม คิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้            
การประหยัด และ ความปลอดภัย มาใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน โดย
มีเนื้อหาตรงกับความต้องการท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน ปัจจุบันได้ให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงานแห่งชาติในสาขาที่เก่ียวข้อง
กับอาชีพของตัวเองก่อนออกปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ดังภาพที่ 3 

 

                          
 

  ภาพที่ 3 แสดงการเผยแพร่การฝึกอบรมหลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ และวุฒิบัตร  
 

ศูนย์สหกิจศึกษา ได้ด าเนินการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาให้มีประสบการณ์เรียนรู้
ลักษณะโครงงานคุณภาพโดยได้ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้เข้าร่วมนิทรรศการผลงาน
โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและระดับประเทศ        
ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน นักศึกษาท่ีก าลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้เห็นตัวอย่าง ท่ีดีในการปฏิบัติงานและการท าโครงงานคุณภาพจากรุ่นพี่ที่มาน าเสนองาน ท าให้ปัจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างรวม   
20 ผลงาน และระดับชาติ 1 ผลงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ดังภาพที่ 4 

 
 

          
 

ภาพที่ 4 ภาพการเข้าร่วมน าเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
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 การนิเทศของคณาจารย์นิเทศท้ังหมดเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมท้ังมีระบบและกลไก                 
ใน การส่งเสริมสหกิจศึกษา และการพัฒนาคณาจารย์นิเทศวัดจากข้อมูลของแบบประเมิน              
ความพึงพอใจจากสถานประกอบการ 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
ศูนย์สหกิจศึกษาได้มีการวางแผนการด าเนินงานให้มี การสนับสนุนและส่งเสริ มการพัฒนาความรู้

ให้กับคณาจารย์นิเทศโดยได้มีการจัดงบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
คณาจารย์นิเทศที่จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มาโดยตลอด 
ในปี 2558 มหาวิทยาลัยได้ จัดโครงการอบรมอาจารย์นิเทศ งานสหกิจศึกษาร่วมกั บสกอ . เพื่อเพิ่มจ านวน
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน
มีจ านวนอาจารย์นิเทศเพิ่มขึ้นอีก 120 คน ครอบคลุมทุกหลักสูตรทุกคณะในมหาวิทยาลัย  ผลส าเร็จ     
จากการอบรมอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา อาจารย์นิเ ทศที่ผ่านการอบรม ในปี 2558 สามารถด าเนินงาน
ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาและ มีผลงาน โครงงานสหกิจศึกษา ดีเด่นที่ได้รางวัลของเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4 รางวัล  ดังภาพที่ 5 

 

        
 
 

ภาพที่ 5 แสดงการจัดอบรมอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับสกอ. 
 

ศูนย์สหกิจศึกษา ได้จัดท าคู่มือสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสหกิจศึกษา เพื่อใช้เป็น
ระบบและกลไกในการด าเนินงานให้กับอาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี กระบวน การก ากับติดตามการ นิเทศงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการนิเทศงานสหกิจศึกษาผ่านระบบเอกสารและระบบสารสนเทศของศูนย์สหกิจศึกษา โดยมีการ
ออกค าส่ังก าหนดอาจารย์นิเทศท่ีผ่านการอบรมรบัผิดชอบประจ ากลุ่มนักศึกษาในแต่ละสถานประกอบการ เพื่อ
พัฒนาโครงงานคุณภาพของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานในสถานประกอบการตลอดร ะยะเวลา 16 สัปดาห์    
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มีการจัดประชุมอาจารย์นิเทศก่อนออกปฏิบัติงานนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่าง
อาจารย์เพื่อทราบถึงแนวทางในการนิเทศท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษา ก่อนออกนิเทศงา นอาจารย์นิเทศ
จะต้องส่งแผนงานการนิเทศงานและการก ากับดูแลนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอด 16 สัปดาห์ 
เพื่อให้ศูนย์สหกิจศึกษาติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการก าหนดวันนิเทศงานท่ีเหมาะสม    
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดส่งหนังสือขออนุญาตเข้านิเทศงานให้กับสถานประกอบการและจัดท าเอกสารการประเมิน
การนิเทศงานให้กับอาจารย์นิเทศ การนิเทศงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ก าหนดให้
อาจารย์นิเทศต้องด าเนินการนิเทศตามมาตรฐานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อการนิเทศ 1 ครั้ง หลังจาก
การนิเทศอาจารย์นิเทศต้องจัดท ารายงานสรุปการนิเทศงานและส่งเอกสารการนิเทศให้กับศูนย์สหกิจศึกษา 
ศูนย์สหกิจศึก ษาท าการสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารย์นิเทศงาน และจัดประชุมอาจารย์นิเทศ
หลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงในครั้งต่อไป ดังภาพที่ 6 

 

             
 

ภาพที่ 6 แสดงคู่มือสหกิจศึกษา การประชุมอาจารย์นิเทศและการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 

ศูนย์สหกิจศึกษามีการสรุปผลการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศในแต่ละสถานประกอบการเพื่อน ามาใช้
ปรับปรุง การนิเทศงานในครั้งต่อไป  ผลการประเ มินความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศ จ านวน 64 คน      
จากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลสรุประดับความพึงพอใจเฉล่ียของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2558 
ล าดับ หัวข้อความคิดเห็น เฉลี่ย 

1. มีการแจ้งก าหนดการออกนิเทศล่วงหน้าทุกครั้งท่ีออกนิเทศ 5.00 
2. มีการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.78 
3. มีการพบปะ หารือ กับพนักงานท่ีปรึกษาทุกครั้งท่ีมีการนิเทศ 5.00 
4. มีความเพียงพอต่อระยะเวลาการนิเทศงานกับนักศึกษา พนักงานท่ีปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 5.00 
5. มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 4.86 
6. มีกิริยาและใช้วาจาท่ีสุภาพ 4.94 
7. มีความเอาใจใส่ ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 4.72 
8. มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ การติดต่อประสานงานในภาพรวม 4.91 

ค่าเฉลี่ย 4.90 
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 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา และ/หรือ โครงงานของนักศึกษา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
ศูนย์สหกิจศึกษาได้มีการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

และโครงงานคุณภาพของนักศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก งานที่นักศึกษาท ามีประโยชน์กับ
สถานประกอบการ และมีความยินดีรับนักศึกษาเข้าท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา  (กรณีมีต าแหน่งว่าง ) 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนี้ 

1. นักศึกษากิริยามารยาทเรียบร้อยดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี ขยันหมั่นเพียร ต้ังใจปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความรับผิดชอบสูง (นักศึกษาสาขาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
สถานประกอบการ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน) 

2. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี รู้จัก กาลเทศะพร้อมปรับตัวให้
เข้ากับสภาวะแวดล้อม มีความสุภาพอ่อนน้อมต่อทุกคน (นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิ
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ) 

3. นักศึกษากระตืนรือร้นในการท างาน ช่วยเหลืองานดีมาก เข้าใจเร็ว พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มนุษย์
สัมพันธ์ดีเยี่ยม (นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
สถานประกอบการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ) 

4. นักศึกษาเรียนรู้งานท่ีได้รับมอบหมายได้รวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ดี มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และรับรู้ได้ตลอดเวลา (นักศึกษาสาขาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถานประกอบการบริษัท พิชยา โปรดักส์ จ ากัด) 

5. นักศึกษามีความขยัน มุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้  มีน้ าใจช่วยเหลืองานส่วนกลาง กล้าแสดงออกและพร้อม
ส าหรับการท างาน (นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
สถานประกอบการวิทยาลัยพัฒนาเศษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเซีย) 

6. นักศึกษาสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน  แต่งกายเรียบร้อย (นักศึกษาสาขาวิศว กรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถานประกอบการบริษัทเวสเทริ์นดิจิตอล ประเทศไทย จ ากัด) 

7. นักศึกษารู้จักหาความรู้เพิ่มเติม หาข้อมูลก่อนการท างานและมีการตรวจสอบก่อนการส่งงาน 
(นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถานประกอบการ  
บริษัทแพคกอน จ ากัด) 

8. นักศึกษาสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆได้เร็ว วางตัวได้เหมาะสม อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบวินัย (นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถานประกอบการ     
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์) 
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9. นักศึกษาเป็นคนท่ีมีความขยันและความต้ังใจใ นการท างานสูงมาก มีความอดทด มีความเป็น    
จิตอาสาเข้าเสนอตัวในการท างานและรับค าส่ังก่อนคนอื่น วางใจ ได้ในการท างาน รู้หน้าท่ีตัวเอง 
ขอให้นักศึกษารักษาส่ิงเหล่านี้เอาไว้และท างานให้ได้แบบนี้อย่างเสมอต้น เสมอปลายจะเป็นผลดี
ในอนาคต มีการเตรียมความพร้อมและข้อมูลในการปฏิบัติง านได้ดี เป็นคนท่ีมีมารยาทเรียบร้อย
ปรับตัวได้ดี ต้ังใจท างาน ไม่แสดงความเหนื่อยล้า รับค าส่ังและเรียนรู้ได้รวดเร็ว งานภาคสนามถือ
ว่าท าได้ดี พัฒนาตัวเองได้รวดเร็ว จากเริ่มแรกของการท างานจนวันส้ินสุดการท างานถือว่ามี
ความพยายามในการปรับปรุงพัฒนาได้ดีมาก มีความนอบน้อม สร้างสีสันในการท างานได้อย่าง
ถูกกาลเทศะ  งานภาคสนามดีจนไม่น่าเช่ือ (นักศึกษาสาขาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี)  

10. นักศึกษามีความเป็นผู้น า สามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้  กระตือรือร้นในงานท่ีมอบหมาย ตรงต่อเวลา  
มีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความพร้อมทัก ษะด้านภาษาท่ีดีมาก หวังว่าจะน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ต่อไป (นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
สถานประกอบการบริษัทเมืองโบราณ จ ากัด สาขาพัทยา )  
 

ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการคุณลักษณ ะบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีพึ ง
ประสงค์ของสถานประกอบการท่ีด าเนินงานสหกิจศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการเห็นว่านักศึกษา
สหกิจศึกษา  หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์       
มีศักยภาพด้านผลส าเร็จของงาน เฉล่ียร้อยละ 95.94 โดยพบว่าผลส าเร็จของปริมาณงานมีค่าเฉล่ี ยร้อยละ 
87.50 และผลส าเร็จเรื่องคุณภาพงาน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 94.38 ส าหรับศักยภาพด้านความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา มีค่าร้อยละ 89.22 โดยมีผลประเมินสูงสุด เฉล่ียร้อยละ 93.75 ในด้านความรู้ความ
ช านาญด้านปฏิบัติการและความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานท่ีได้รับมอบห มาย และมีผลการประเมินต่ าสุด      
ในด้านการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เฉล่ียร้อยละ 81.25 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี เฉล่ียร้อยละ 94.69 โดยมีความสนใจอุตสาหะในการท างาน เฉล่ียร้อยละ 97.50 แต่มีผลการประเมิน
ด้านความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้และควา มสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง มีค่าต่ าสุดเฉล่ีย 
92.50 ผลการประเมินลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียร้อยละ 96.25 โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงท่ีสุด    
เฉล่ียร้อยละ 98.75 และมีผลการ ประเมินต่ าสุดในด้านความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร   
เฉล่ียร้อยละ 96.25 

ท้ังนี้ผู้ประเมินจากสถานประกอบการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่า มีความขยัน ต้ังใจ
ท างาน มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานได้ราดเร็ว ใฝ่หาความรู้อย่าง สม่ าเสมอ สุภาพ
เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน  
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 มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
ศูนย์สหกิจศึกษ าได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินงานสหกิจศึกษา  

โดยมีการ พัฒนาตัวบ่งช้ีการประเมิน ประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานประกันคุณภาพสหกิจศึกษา และรายงาน             
การด าเนินการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา  2557 ได้ผลการประเมิน ทุกตัวบ่งช้ี เฉล่ีย 5.00 ระดับดีมาก      
ในระบบฐานข้อมูล ด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
(http://esar.uru.ac.th/2557/re_age1.php?ty=0&yid=14&age=4&age_id=61) 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้  
- กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
- กลยุทธ์ที่ 2 ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
- กลยุทธ์ที่ 3 ความส าเร็จจากการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ผลการประเมินตนเองและกรรมการประเมินค่าเฉล่ียคะแนนได้ 5.00 ระดับดีมาก ดังภาพที่ 7 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงผลรายงานการประเมินตนเองของศูนย์สหกิจศึกษาในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
 

ศูนย์สหกิจศึกษา ได้ก าหนดรายละเอียดภายในกลยุทธ์ที่ 1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ การบริหารงานตามหลักประสิทธิภาพ การบริหารงานตามหลักตอบสนอง 
การบริหารงานตามหลักความโปร่งใส กา รบริหารงานตามหลักความเสมอภาค และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ผลการประเมินตนเองและกรรมการประเมินค่าเฉล่ียคะแนนได้ 5.00 ระดับดีมาก ดังภาพที่ 8 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงกลยุทธ์ที่ 1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ศูนย์สหกิจศึกษา ได้ก าหนดรา ยละเอียดภายในกลยุทธ์ที่ 2 ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่       
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารงาน ระบบสหกิจศึกษา มีระบบและกลไกการเรียนการสอนสหกิจ
ศึกษา ระดับความส าเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษา ผลการประเมินตนเองและกรรมการประเมินค่าเฉล่ียคะแนนได้ 5.00 ระดับดีมาก ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 แสดงกลยุทธ์ที่ 2 ผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

 

ศูนย์สหกิจศึกษา ได้ก าหนดรายละเอียดภายในกลยุทธ์ที่ 3 ความส าเร็จจากการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษา ได้แก่ ผลการเข้าร่วมน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาระดับภูมิภาคและระดับชาติ และการยอมรับและขยาย
ผลสู่ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ  ผลการประเมินตนเองและกรรมการประเมิน
ค่าเฉล่ียคะแนนได้ 5.00 ระดับดีมาก ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 แสดงกลยุทธ์ที่ 3 ความส าเร็จจากการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

 

ศูนย์สหกิจศึกษาร ายงาน ผลการเข้าร่วมน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาระดับภูมิภาคและระดับชาติ      
ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ผลงานโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่างได้ รางวัลดีเด่น 7 ผลงาน และผลงานประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับประเทศได้มา 
1 ผลงาน และการยอมรับและขยายผลสู่ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ  ศูนย์สหกิจ
ศึกษาได้การยอมรับและขยายผลสู่ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการท่ีได้ด าเนินการส่ง
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยมีการจัดโครงการให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ กับ
นักศึกษา  และการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและปรับปรุงหลักสูตร  ให้ตรงกับความ
ต้องการกับสถานประกอบการ และสร้างโอกาสในการก้าวสู่การ MOU ในอนาคตต่อไป 
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 ความพร้อม และ/หรือ ผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
ศูนย์สหกิจศึกษามีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาให้กับ

สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ โดยได้มีสถาบันการศึกษามาศึกษาดูงานระบบงานสหกิจศึกษา
ของมหา วิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แล้วได้แก่ ม หาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  และได้รับเชิญไปให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาได้แก่   
การประชุมคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ัวประเทศจัดท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  การประชุมสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
การอบรมคณาจารย์นิเทศ จัดท่ี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ดังภาพที่ 11   

 

      

ภาพที่ 11 ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษา 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาได้แก่  
1. การพัฒนาคู่มือสหกิจศึกษาเพื่อใช้เป็นระบบกลไกในการด าเนินงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย 
2. การร่วมพัฒนา หลักสูตรการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง 9 พฤติก รรม           

9 ความส าเร็จ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้อบรม ด้านพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของ
สถานประกอบการ ด าเนินการอบรมโดยวิทยากรของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและตัวแทนของ
สถานประกอบการ โดยนักศึกษาทุกคนจะได้วุฒิบัตรผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานระบบสารสนเทศของศูนย์สหกิจศึกษา
โดยสามารถด าเนินการด้านสหกิจศึกษาได้ต้ังแต่กระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีระบบฐานข้อมูลนักศึกษา อาจารย์นิเทศ สถานประกอบการ ผู้นิเทศงาน 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์สหกิจศึกษา ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษา โดยระบบสารสนเทศ สามารถติดตามงาน
เอกสาร ของนักศึกษา ท้ังหมดได้  อาจารย์นิเทศสามารถติดตามงานนักศึกษาและเอกสารที่
รับผิดชอบได้ สามารถวางแผนการนิเทศและดูข้อมูล ต่างๆจัดพิมพ์เอกสาร รวมท้ังแผนท่ีเส้นทาง
การนิเทศได้ผ่านระบบแผนท่ีของ google Map มีระบบ Matching ระหว่างนักศึกษากับสถาน
ประกอบการ ระบบประเมินออนไลน์ เจ้าหน้าท่ีศูนย์สหกิจศึกษาสามารถใช้เป็นระบบงานเอกสาร
สหกิจศึกษาออนไลน์ ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาสามารถดูรายงานสรุปผลการด าเนินงานได้  
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4. พัฒนาระบบงานประกันคุนภาพ ของศูนย์สหกิจศึกษา ตามมาตรฐานการประกั นคุณภาพสหกิจ
ศึกษา  มีการก ากับติดตามรายงานผลการประเมินตนเองและประเมินผลออนไลน์ในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(http://esar.uru.ac.th/2557/re_age1.php?ty=0&yid=14&age=4&age_id=61) 

5. พัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาได้แก่  
- การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการท างานของนักศึกษาสหกิจศึกษาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
- การศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีพึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการที่ด าเนินงานสหกิจศึกษา 

  - การประเมินความพร้อมและการเตรียมตัวของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขา 
      เทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ  เทียบมาตรฐาน 
      ฝีมือแรงงานส าหรับการก้าวสู่อาชีพวิศวกรและอาชีพนักส ารวจในประชาคมอาเซียน  
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานโครงงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลระดับเครือข่ายสหกิจศึกษา

ภาคเหนือตอนล่างและระดับชาติ ผ่านทางเว็บไซต์ การแถลงข่าวส่ือมวลชน และส่ือต่างๆ  โดยมหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รวม 20 ผลงาน และได้
รางวัลผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  ด้านนวัตกรรม 1 ผลงาน  เร่ือง การพัฒนาโปรแกรม
บันทึก และแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในเชียงใหม่ เวิลด์ กรีน  ซิต้ี ผลงานของ นายนรากร ณ์      
ส่งกิตติโรจน์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
สถานประกอบการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  ปัจจุบันท า งานท่ีสถาน
ประกอบการท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญาโท ดังภาพท่ี 12 

 

ภาพที่ 12 ด าเนินการเผยแพร่ผลงานโครงงานคุณภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ การแถลงข่าวส่ือมวลชน และส่ือต่างๆ 
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 มีสถานประกอบการท่ีร่วมรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีสถานประกอบการ
หลากหลายประเภท หรือมีสถานประกอบการต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
ศูนย์สหกิจศึกษาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเพิ่มมากข้ึนในปี 2558 จ านวน 70 แห่ง 

จากเดิม 14 แห่ง เพิ่มขึน้เป็น 500 % จากปีที่ผ่านมา มีความหลากหลายประเภทท้ังภาครฐั รฐัวิสาหกิจและ
เอกชนในทุกหลักสูตรและทุกภูมิภาคของประเทศ ดังตารางท่ี 3 และ 4 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มี
การเตรยีมความพร้อมในการด าเนนิการสหกิจศึกษานานาชาติ โดยการสร้างความร่วมมือการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษานานาชาติกับประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และลาว  

     ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ปี พ.ศ. จ านวนสถานประกอบการด าเนินงานสหกิจศึกษา (2555-2558) 

ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จ านวนรวม 
2555 - - 3 3 
2556 3 2 2 7 
2557 5 3 7 14 
2558 24 8 38 70 

 
ตารางท่ี 4 แสดงรายช่ือสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษาในปี 2558 
1. บริษัท ไร่บุญรอด ฟาร์ม สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
2. สวนประดับพันธ์ุไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จังหวัดเชียงใหม่ 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
5. ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
6. บริษัท เมืองโบราณ จ ากัด (สาขาพัทยา ปราสาทสัจธรรม) 
จังหวัดชลบุรี 
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่จังหวัดแพร่ 
8. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
9. บริษัท สวัสดีอันดามันดอทคอม จังหวัดกระบี่ 
10. โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรนบีช รีสอร์ท แอนด์สปา 
จังหวัดภูเก็ต 
11. ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
12. ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
13. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
14. ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

15. กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร 
16. ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่แพร่ จังหวัดแพร่ 
17. บริษัท เอ.เอฟ.เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม ่
18. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร 
19. ธนาคารออมสินสาขาคลองโพธ์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
20. ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
21. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร  
สาขาเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
22. บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
มหาชน สาขาเชียงใหม่ 1จังหวัดเชียงใหม่ 
23. บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
มหาชน สาขาเชียงใหม่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 
24. บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
มหาชน สาขาบิสสิเนทพาร์ค เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
25. ธนาคารออมสินสาขาประตูช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ 
26. บริษัท ทอมแอค จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4 แสดงรายช่ือสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษาในปี 2558 (ต่อ) 
27. บริษัท BS STUDIO จังหวัดนครราชสีมา 
28. บริษัท ดูเด้ิง โปรดักชั่น จังหวัดนครราชสีมา 
29. บริษัท คนท าหนังสือ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
30. บริษัท ฟีโนมีน่า จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
31. บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด (รายการคนค้นคน) 
กรุงเทพมหานคร 
32. บริษัท มายด์แอดเวิร์คส์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
33. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
34. บริษัท ซัมซิสเท็ม จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
35. บริษัท ไมซ์แมนเนทเม้นท์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
36. บริษัท เมก้าโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด (สาขารังสิต) 
กรุงเทพมหานคร 
37. บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
38. ศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
39. โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
40. โรงแรม โยเดีย เฮอริเทจ จังหวัดพิษณุโลก 
41. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
42. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
43. บริษัท เชสเตอร์กริลล์ สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก   
จังหวัดพิษณุโลก 
44. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
45. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข่ือนสิริกิต์ิ  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
46. บริษัท แพคกอน จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
47. บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จ ากัด จังหวัดนนทบุรี 
48. บริษัท จอมทองประสิทธ์ิบริวัฒน์ จ ากัด จังหวัดนนทบุรี 
49. บริษัท บางกอกเว็บโซลูชั่น จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
50. ห้างหุ้นส่วนสามัญมดงานดอทคอม จังหวัดเชียงใหม่ 

51. บริษัท เอ็กเทนเดอร์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
52. บริษัท ไทยแอร์โรว์ จ ากัด จังหวัดพิษณุโลก 
53. บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
54. โรงแรม อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดภูเก็ต 
55. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
56. โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 
57. โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
58. โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
59. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่  
60. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
61. โรงแรม อนันตรา วาเคชั่น คลับ จังหวัดภูเก็ต 
62. ห้องปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ งานชันสูตรโรคสัตว์ 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
จังหวัดนครปฐม 
63. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษามหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ 
64. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ี 1/1 เชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 
65. พิชยาน้ ามันมะพร้าว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
66. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 
67. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เขต 1  
ส านักงานสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
68. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
(สนามบินน้ า) จังหวัดนนทบุรี 
69. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จังหวัดสมุทรปราการ 
70. บริษัท วิน-วิน (เอเชีย) จ ากัด 

 


