
สหกจิศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์สารัลย์ กระจง 
ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์

รางวัลด้านสหกจิศึกษา
รางวลัสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติ
รางวลัสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่งระดบัชาติ
รางวลัผูป้ฏิบติัการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่นระดบัชาติ
รางวลัโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติดา้นนวตักรรมสหกิจศึกษา
รางวลัสถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติ
รางวลัท่ีปรึกษาการท างานในสถานประกอบการดีเด่นระดบัชาติ
รางวลัผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติและเครือข่ายฯ จ านวน 56 ผลงาน









การด าเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถเ์ป็นสถานศึกษาท่ีมีนโยบายใหค้วามส าคญั
ต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและผลิตบณัฑิตท่ีสามารถท างานไดต้รงตามความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ
ปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เ ร่ิมด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรมคอมพวิเตอร์มีรายวิชาสหกจิศึกษาเป็นหลกัสูตรแรก
ปี พ.ศ.  2555 ไดด้ าเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรให้มีรายวิชาสหกิจ
ศึกษาครบทุกหลกัสูตรในมหาวิทยาลยัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ

         ไดมี้การออกข้อบังคับว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 
2555 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัเพ่ือใชใ้นการจดัการระบบสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลยัตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา



การด าเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ได้จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาเพื่อเป็น
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยัในการก ากบัดูแลและพฒันาระบบงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลยั การเตรียมความพร้อมให้กบันกัศึกษาและอาจารยนิ์เทศ
ตามมาตรฐานของสหกิจศึกษาและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถไ์ดย้กระดับศูนย์สหกจิศึกษาจัดตั้งเป็น
ศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกบัการท างานใหมี้ พนัธกิจการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ในด้านการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างานและ สหกิจศึกษา ตรงกบัยุทธศาสตร์ที่ 3 
"ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)



ความส าคัญของสหกิจศึกษา และ WIL











ระบบกลไกและการด าเนนิงาน

� ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์วา่ดว้ย การจดัการระบบสหกิจศึกษา 
พ.ศ. 2555
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� การถ่ายทอดนโยบายสหกิจศึกษาสู่การปฏิบติัใหก้บัผูบ้ริหารระดบัคณะ
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์

ระบบกลไกและการด าเนนิงาน
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นโยบายและรูปแบบการบริหาร





โครงสร้างการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
โดยหน่วยงานกลางระดับสถานศึกษา



โครงสร้างการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
โดยหน่วยงานกลางระดับสถานศึกษา



การด าเนินงาน



การเตรียมความพร้อมอาจารย์



ปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที ่1

การเตรียมความนักศึกษา



    พานักศึกษาช้ันปีที่ 1 ดูงานสหกจิศึกษาในสถานประกอบการ

การเตรียมความนักศึกษา



พานักศึกษาช้ันปีที่ 1 ดูการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัมหาวิทยาลยั

การเตรียมความนักศึกษา



    
พานักศึกษาช้ันปีที่ 1 ดูการประกวดผลงานระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

การเตรียมความนักศึกษา



นักศึกษาช้ันปีที่ 2 
อบรมเตรียมความพร้อม
สหกจิศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ช.ม.

การเตรียมความนักศึกษา



    
นักศึกษาปี 3 อมรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม “ ๙ พฤติกรรม ๙ ความส าเร็จ ” 

การเตรียมความนักศึกษา



นักศึกษาปี 3 อมรมเชิงปฏิบัติการร่วมกบัสถานประกอบการ

การเตรียมความนักศึกษา



นักศึกษาปี 3 อมรมเชิงปฏิบัติการร่วมกบัสถานประกอบการ

การเตรียมความนักศึกษา



นักศึกษาปี 3 อมรมเชิงปฏิบัติการร่วมกบัสถานประกอบการ

การเตรียมความนักศึกษา



นักศึกษาปี 3  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

การเตรียมความนักศึกษา



นักศึกษาปี 3 ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพวิเตอร์

การเตรียมความนักศึกษา



นักศึกษาปี 3 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ และ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

การเตรียมความนักศึกษา



นักศึกษาปี 3 รับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามมาตรา 26/4 (2)

การเตรียมความนักศึกษา



    

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกจิศึกษานานาชาติ



    

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกจิศึกษานานาชาติ



    

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกจิศึกษานานาชาติ



นักศึกษาปี 4 ปฐมนิเทศก่อนออกสหกจิศึกษา

การเตรียมความนักศึกษา



การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ



การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรผู้ใช้บัณฑิต



การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืสหกจิศึกษานานาชาติ



การนิเทศงานสหกจิศึกษา



การนิเทศงานสหกจิศึกษา



การนิเทศงานสหกจิศึกษา



    

การน าเสนอผลงานสหกิจศึกษา 

นักศึกษาปี 4 น าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาระดับหลกัสูตร



    

การน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัมหาวิทยาลยั



การน าเสนอผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นระดับมหาวทิยาลยั (ต่อ)



การน าเสนอผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นระดับมหาวทิยาลยั (ต่อ)



การน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวทิยาลยั (ต่อ)



การน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 



การน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 



    

การน าเสนอผลงานนักศึกษาสหกจิศึกษานานาชาติ



    

น าเสนอผลงานสหกจิศึกษาดเีด่นระดบัชาติ



สรุปผลการด าเนินงาน



การได้งานท าหลงัส าเร็จการศึกษา



ความพงึพอใจของสถานประกอบการ



สรุปรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับชาติและระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

รางวลัผลงานสหกจิศึกษาดเีด่นระดบัชาต ิรวม 6 รางวลั
 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดบัชาติ 
 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดบัชาติ 
 ผูป้ฏิบติัการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น ระดบัชาติ 
 โครงงานนวตักรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดบัชาติ 
 สถานประกอบการด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดบัชาติ 
 ท่ีปรึกษาการท างานในสถานประกอบการดีเด่น ระดบัชาติ 
รางวลัผลงานสหกจิศึกษาดเีด่นระดบัเครือข่าย ปี 2557-2562 รวม 49 รางวลั
 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดบัเครือข่าย 2 รางวลั
 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดบัเครือข่าย 2 รางวลั
 ผูป้ฏิบติัการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น ระดบัเครือข่าย 3 รางวลั
 ผูป้ฏิบติัการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น ระดบัเครือข่าย 4 รางวลั
 ท่ีปรึกษาการท างานในสถานประกอบการดีเด่น ระดบัเครือข่าย 1 รางวลั
 นกัศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดบัเครือข่าย 2 รางวลั
 โครงงานนวตักรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดบัเครือข่าย 10 รางวลั
 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีีเด่น ระดบัเครือข่าย 14 รางวลั 
 โครงงานสงัคมศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ และการจดัการดีเด่น ระดบัเครือข่าย 11 รางวลั



รางวลัผลงานสหกิจศึกษาดเีด่นระดับชาติของมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2562

รางวลัผลงานสหกจิศึกษาดเีด่นระดบัชาติ
มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดติถ์



    

รางวัลผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2561



    

รางวัลผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2559
สถานศึกษาด าเนินการสหกจิศึกษาดาวรุ่ง 



    

รางวัลผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2559
สถานศึกษาด าเนินการสหกจิศึกษาดาวรุ่ง 



    

รางวัลผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2559
สถานศึกษาด าเนินการสหกจิศึกษาดาวรุ่ง 



    

รางวัลผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2559
สถานศึกษาด าเนินการสหกจิศึกษาดาวรุ่ง 



    

รางวัลผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2558



    

รางวัลผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นระดับชาติด้านนวัตกรรม



รางวัลผลงานสหกจิศึกษาดีเด่นระดับชาติด้านนวัตกรรม



รางวลัผลงานสหกจิศึกษาดเีด่นระดบัชาติ
และระดบัเครือข่ายของมหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดติถ์



มหาวิทยาลยัต่างๆ ศึกษาดูงานสหกจิศึกษา และ WIL 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์



ผลงานสหกจิศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์
ได้เผยแพร่ให้กบัมหาวิทยาลัยต่างๆ



ผลงานสหกจิศึกษาได้เผยแพร่
ในการประชุมวิชาการและส่ือต่างๆ



ผลงานสหกจิศึกษาได้เผยแพร่
ในการประชุมวิชาการและส่ือต่างๆ



ผลงานสหกจิศึกษาได้เผยแพร่
ในการประชุมวิชาการและส่ือต่างๆ



ผลงานสหกจิศึกษาได้เผยแพร่
ในการประชุมวิชาการและส่ือต่างๆ





ผลการด าเนินงานสหกจิศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

- มีจ  านวนหลกัสูตรท่ีส่งนกัศึกษาไปปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา 32 หลกัสูตร
- จ  านวนนกัศึกษาออกปฏิบติังานสหกิจศึกษา 414 คน 
เพิม่ขึน้จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 16.29 
- จ  านวนสถานประกอบการ 224 แห่ง เพิม่ขึ้นจากปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 34.13
- จ  านวนโครงงานคุณภาพท่ีเกิดจากนักศึกษา  250 
ผลงาน
- การได้งานท าของบัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานท า 
ภายใน 6 เดือน ร้อยละ 100 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบ
การต่อการปฏิบติังานของนกัศึกษาอยู่ท่ี ร้อยละ 93.85 
และผลการประเมินความพึงพอใจโครงงานของ
นกัศึกษาอยู่ท่ี ร้อยละ 95.01 โครงงานท่ีนกัศึกษาท ามี
ประโยชน์กบัสถานประกอบการมาก
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