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แบบรายงานผลการดําเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ประจําปีงบประมาณ 2553-2554 

 เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วดัความสําเร็จของเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 2553-2554 

เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จของเครือข่ายฯ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2553-2554 

ดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ จํานวน จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการแล้ว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมายและผลที่ได้รับ 

1. จํานวนโครงการที่มุ่งพัฒนา

ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ

การจัดสหกิจศึกษา 

3 3 1. โครงการ/กิจกรรม แค้มปิ้งเตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-Coop Camping) 

สถานที่ วังน้ําเขียววิลเลจ อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด

นครราชสีมา 

167,000 เป้าหมาย 

 มีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 50 คน 

 สถาบันสมาชิกในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลที่ได้รับ 

 มีผู้เข้าอบรม 50 คน จาก 5 สถาบัน 

 ผู้เข้าอบรมมคีวามพึงพอใจร้อยละ 98 

   2. โครงการ/กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้

การจัดสหกิจศึกษาที่ดีของสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการที่จัดสหกิจศึกษาประสบผลสําเร็จ 

สถานที่ บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ําตาล 

จํากัด อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

 

100,000 เป้าหมาย 

 มีผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายทุกแห่งเข้าร่วม

ประชุม 

 มีระดับความพึงพอใจภาพรวมการประชุมไม่ต่ํากว่า 

4.00 จาก 5.00 

ผลที่ได้รับ 

 มีผู้เข้าอบรม 34 คน จาก 12 สถาบัน 

 ผลประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (4.46 

จาก 5.00) 
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เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จของเครือข่ายฯ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2553-2554 

ดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ จํานวน จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการแล้ว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมายและผลที่ได้รับ 

   3. โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ

ความรู้เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา (Knowledge 

Management : KM) แยกเป็น 5 กิจกรรม 

3.1  โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดการความรู้เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา 

(Knowledge Management : KM) ระยะที่ 1 

สถานที่ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

3.2 โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ 

Facebook เพื่อการจัดการความรู้สหกิจศึกษา 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 

สถานที่ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 8 อาคารเรียนรวม 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 

 

3.3 โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการ 

ความรู้คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

สถานที่ โรงแรมวิลลา พาราดี อําเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสมีา 

430,000  

 

 

เป้าหมาย 

 มีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 45 คน 

ผลที่ได้รับ 

 มีผู้เข้าอบรม 48 คน จาก 11 สถาบัน 

 ผลประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (4.03 

จาก 5.00) 

เป้าหมาย 

 มีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 40 คน 

ผลที่ได้รับ 

 มีผู้เข้าอบรม 35 คน จาก 7 สถาบัน 

 ผลประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (4.22 

จาก 5.00) 

 

 

เป้าหมาย 

 มีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 45 คน 

ผลที่ได้รับ 

 มีผู้เข้าอบรม 34 คน จาก 9 สถาบัน 

 ผลประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (4.31 

จาก 5.00) 
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เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จของเครือข่ายฯ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2553-2554 

ดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ จํานวน จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการแล้ว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมายและผลที่ได้รับ 

   3.4 โครงการ/กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบตัิ CoP 

(Community of Practices) สหกิจศึกษา 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

 

 

 

 

 

3.5 โครงการประกวดชุมชนนักปฏิบัติ CoP 

สถานที่ บ้านวังน้าํเขียวลอดท์ อําเภอวังน้ําเขียว 

จังหวัดนครราชสมีา 

 เป้าหมาย 

 ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

จนทําให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ 

 มีผลงานจากชุมชนนักปฏิบัติที่เป็น Best 

Practices 

ผลที่ได้รับ 

 มีผู้เข้าอบรม 63 คน จาก 8 สถาบัน 

 ผลประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (4.30 

จาก 5.00) 

เป้าหมาย 

 เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบบริหารความรู้โดยใช้

รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ 

 ได้ผลงานกาจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติดีเด่นและ

สามารถนํามาเป็น Best Practice 

เป้าหมาย 

1. มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง 

2. โครงการ Case Study เพื่อการพัฒนาการนิเทศ

งานสหกิจศึกษา 

3. โครงการส่ งรายงานความก้าวหน้าโดยใช้ 

Google Docs 
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เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จของเครือข่ายฯ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2553-2554 

ดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ จํานวน จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการแล้ว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมายและผลที่ได้รับ 

     4. โครงการแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการเตรียมความ

พร้อมก่อนออกนิเทศงานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

5. โครงการแนวทางที่ดีในการเตรียมการก่อนออก

นิ เทศงานฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสาขา

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

6. โครงการจัดทําแนวปฏิบั ติ ที่ ดีในการนิ เทศ

งานสหกิจศึกษา 

7. โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ เตรียมความ

พร้อมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเพื่อจัดทําสื่อ

กรณีศึกษาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  

8. โครงการพัฒนาเทคนิคการวางแผนการนิเทศ

งานสหกิจศึกษา 

 

โครงการที่ได้รับรางวัล 3 โครงการดังนี้ 

อันดับที่ 1 โครงการแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการเตรียม

ความพร้อมก่อนออกนิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

อันดับที่ 2 โครงการ Case Study เพื่อการพัฒนาการ

นิเทศงานสหกิจศึกษา   

อันดับที่ 3 โครงการแนวทางที่ดีในการเตรียมการก่อน

ออกนิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
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เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จของเครือข่ายฯ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2553-2554 

ดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ จํานวน จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการแล้ว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมายและผลที่ได้รับ 

   4. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาของ เครือข่ายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มี  2 

โครงการ 

4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภารกิจของการ

อุดมศึกษาและสหกิจศึกษา 

สถานที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

4.2 โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“ความหลากหลายในการดําเนินงานสหกิจศึกษา และ

การคิดงาน/หัวข้อโครงงานสาํหรับนักศึกษา  สหกิจ

ศึกษา”   

สถานที่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000  

 

 

 

เป้าหมาย 

 มีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 100 คน 

 มีผู้แทนสถาบันเครือข่ายในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธรและอุบลราชธานี  

ผลที่ได้รับ 

 มีผู้เข้าอบรม 63 คน จาก 8 สถาบัน 

 ผลประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (4.30 

จาก 5.00) 

 

เป้าหมาย 

 มีผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา 

ชัยภูมิ และ   บุรีรัมย์เข้าร่วมอบรม 

 จํานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมคิดหัวข้อ

โครงงานสหกิจศกึษา ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการ

ฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่า 4 จากเกณฑ์ 5 ระดับ 

ผลที่ได้รับ 

 มีผู้เข้าอบรม 47 คน จาก 10 สถาบัน (3 จังหวัด) 

 มีสถานประกอบการร่วมคิดหัวข้อโครงงานสหกิจ

ศึกษา จํานวน 4 แห่ง 

ผลประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (4.52 

จาก 5.00) 
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ดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ จํานวน จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการแล้ว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมายและผลที่ได้รับ 

   5. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย/ประชุม

ร่วมกับสกอ. 

233,000  จัดประชุมอนุกรมการ จํานวน 3 ครั้ง 

 จัดประชุมตรวจเยี่ยม 1 ครั้ง 

 ร่วมประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 ส่งเสริมให้คณาจารย์ในสถาบันเครือข่ายเข้ารับการ

อบรมสหกิจศึกษาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ 

ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม

ทั้งสิ้น 60 คน 

 

   6. โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 

หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1 ของ

เครือข่ายฯ 

สถานที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 

350,000 

(งบจัดสรร

เพิ่มเติมในปี 

2553) 

 

เป้าหมาย 

 มีคณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมไม่ต่ํากว่า 70 คน 

 มีคณาจารย์ที่ผ่านการจัดทดสอบประเมินความรู้ 

(Post-Test) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

 คณาจารย์นิเทศมีความพึงพอใจต่อผลของการ

ฝึกอบรมไม่ต่ํากว่า 4 จากเกณฑ์ 5 ระดับ 

ผลที่ได้รับ 

 มีผู้เข้าอบรม 79 คน จาก 12 สถาบัน 

 มีผู้ผ่านการอบรม 66 คน คิดเป็นร้อยละ 83.54 

 ผลประเมินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (4.52 

จาก 5.00) 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ประจําปีงบประมาณ 2553-2554 
เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วดัความสําเร็จของเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ 2554 

เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จของเครือข่ายฯ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ จํานวน จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการแล้ว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมายและผลที่ได้รับ 

  ยังไม่ได้ดําเนินการ 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา”เครือข่ายสหกิจศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา” จํานวน 1 รุ่นๆ ละ 80 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 

ปี 2554 

330,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปา้หมาย 

 คณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมไม่ต่ํากว่า 70 คน 

 มีคณาจารย์ที่ผ่านการจัดทดสอบประเมินความรู้ 

(Post-Test) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

 คณาจารย์นิเทศมีความพึงพอใจต่อผลของการ

ฝึกอบรมไม่ต่ํากว่า 4 จากเกณฑ์ 5 ระดับ 

ผลที่ได้รับ 

 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง มีคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก

หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน

สหกิจศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

สถาบันการศึกษาของตนได้ 

 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์นิเทศ

งานสหกิจศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ความเข้มแข็งในการพัฒนาสหกิจศึกษา

ในระดับเครือข่ายและระดับประเทศ 
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เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จของเครือข่ายฯ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2553-2554 

ดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ จํานวน จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการแล้ว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมายและผลที่ได้รับ 

   1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําโครงงาน    

สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ”  

 

200,000 

 

เป้าหมาย 

 จํานวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า     

45 คน 

 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการ 

 ฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่า 4 จากเกณฑ์ 5 ระดับ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 คณาจารย์ที่ผ่านการอบรม สามารถคิดหัวข้อ

โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เป็นประโยชน์

ร่วมกับสถานประกอบการได้ 

 เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สังกัด

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาฯ 
 จํานวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดหลักสูตรสหกิจ

ศึกษาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ

ป ี2553 
  อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

1.3  โครงการวิจัย เรื่องความคาดหวังความสามารถหลัก

ในการทํางาน (Competency) ของนิสิตนักศึกษาหลัก

สุตรสหกิจศึกษา : มุมมองของนิสิต นักศึกษา และ

ผู้ประกอบการ 

400,000 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของนิสิต นักศึกษา

หลักสูตรสหกิจศึกษาเกี่ยวกับระดับความสามารถ

หลักในการทํางานที่ต้องปฏิบัติ 

2. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับระดับความสามารถหลักในการทํางานที่

ต้องปฏิบัติของนิสิต นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา 

3. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างในการคาดหวังของนิสิต 

นักศึกษาและผู้ ประกอบการเกี่ ยวกับระดับ

ความสามารถหลั ก ในการ ทํา งานของ นิสิ ต 

นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา 
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เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จของเครือข่ายฯ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2553-2554 

ดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ จํานวน จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการแล้ว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมายและผลที่ได้รับ 

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ความสามารถหลักของนิสิต นักศึกษาหลักสูตรสหกิจ

ศึกษาให้ตรงกับความคาดหวังของผู้ประกอบการ 

2. โครงการ/กิจกรรม ที่สร้างผลกระทบ

ต่อการส่งเสริมสหกิจศึกษาของ

เครือข่าย (ตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่

เครือข่ายกําหนด ในข้อเสนอโครงการ 

ประจําปีงบประมาณ 2553-2554) 

  (4) จํานวนอาจารย์นิเทศหลักสูตรสหกิจศึกษาของ

เครือข่ายฯ ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามมาตรฐาน

คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8 คน 

เมื่อเทียบกับปี 2553 

1. โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 

หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”  

 เป้าหมาย 

 มีคณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมไม่ต่ํากว่า 70 คน 

 มีคณาจารย์ที่ผ่านการจัดทดสอบประเมินความรู้ 

(Post-Test) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

 คณาจารย์นิเทศมีความพึงพอใจต่อผลของการ

ฝึกอบรมไม่ต่ํากว่า 4 จากเกณฑ์ 5 ระดับ 

   (3) จํานวนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่เข้าร่วมจัดสหกิจศึกษา 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

2.   โครงการ/กิจกรรม การคิดหัวข้อโครงงานสหกิจ

ศึกษา ในสถานประกอบการ 

 เป้าหมาย 

 จํานวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 45 

คน 

 จํานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมคิดหัวข้อ

โครงงานสหกิจศกึษา ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการ

ฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่า 4 จากเกณฑ์ 5 ระดับ 
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 ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานในอนาคต และความคาดหวังทีต่้องการจาก สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการในอนาคต ความคาดหวังที่ต้องการจาก สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

 คณะอนุกรรมการบริหารมีภาระงานมาก ทําให้ไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมของเครือข่ายฯได้ ผู้เข้า

ประชุมของสถาบันสมาชิกมักเป็นผู้แทนสํารอง ซึ่งไม่

มีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษา บางแห่งส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมไม่ซ้ํากัน ทํา

ให้ไม่มีความต่อเนื่องในการดําเนินการ 

 บางสถาบันการศึ กษา ยั ง ไ ม่ มีการมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบและกําหนดโครงสร้างที่ชัดเจน จึงทําให้

ขาดความต่อเนื่อง  

 การดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันการศึกษาให้ได้

ตามมาตรฐานสมาคมสหกิจศึกษาไทย เช่น การ

นิเทศงานสหกิจศึกษา ทําได้ยาก เนื่องจากมีการจัด

ฝึกอบรมเฉพาะในส่วนกลาง ทําให้มีผู้ ที่ผ่านการ

อบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ใน

สังกัดเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาฯ ไม่เพียงพอต่อ

การนิเทศงานสหกิจศึกษา ซึ่งในปี 2554 เครือข่ายฯ 

ได้จัดทําโครงการอบรมในหลักสูตร คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มจํานวนคณาจารย์ใน

เครือข่ายฯ ที่ผ่านการอบรม และพฒันาคณาจารย์ให้

มีความรู้ในการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 

 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับพหุภาคี (ภาครัฐและภาคเอกชน) ให้

มีความรู้ความเข้าใจในสหกิจศึกษา และสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

 เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายฯ ให้เข้มแข็ง 

 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีให้สนับสนุนการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน

เข้าใจสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

 ควรสนับสนุนงบประมาณวิจัยสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 

 


