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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ กพ.61)

รอยละ 90 91.11 101

• รอยละการบันทึกงานประจําวัน
ของพนักงาน (มีนาคม 2561)

รอยละ 90 96.3 107

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นท่ี ครั้งท่ี 1/61)

รอยละ 4.90 4.92 100.4
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

     

1.ภารกิจหลักของหนวยงาน (หนวยงานกลาง)
1.1 พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1.2 จัดหาตําแหนงงานสหกจิศึกษา
1.3 จัดเตรียมความพรอมนักศึกษา คณาจารย 
และสถานประกอบการ กอนปฏิบัติสหกิจศึกษา
1.4 ประสานงานหนวยงานตาง ๆ  เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานทั้งในและตางประเทศ                        
(ประธานเครือขายสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน)
* บุคลากร 8 คน  หัวหนาฝาย 1 คน และ  
ผูบริหารหนวยงาน 1 คน (ผูอํานวยการ)

100 % 80%

โครงสรางบริหารหนวยงาน

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

คณะกรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ฝายบริหารทั่วไปและธุรการ
(3 คน)

ฝายพัฒนาสหกิจศึกษา
และประสบการณภาคสนาม

(5 คน)

ฝายพัฒนาทักษะเพ่ืออาชีพนักศกึษา
(1 คน)

1:371 (1,857) คน (มวล) 1:145 คน (มทส)
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

1. นักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ
2. นักศึกษาสหกิจศึกษาตางประเทศ

1) มาเลเซยี
2) สิงคโปร์
3) อนิเดยี
4) สาธารณรฐัเชค
5) ออสเตรเลยี
6) เวยีดนาม
7) ญีปุ่่น
8) องักฤษ
9) โมรอคโค 

คน
คน

 2,060
70

 

1,857
64

 

90.14
91.42

 

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

3.จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ
1) Universiti Teknology MARA 
Malaysia 
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ หลักสูตรอาเซียน
ศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร 
ระหวางวันที่ 16 ตุลาคม 2560 -                       
16 มกราคม 2561

แหง

 
5 6 120
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ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ ≥80

4.จํานวนกิจกรรมเชิงพัฒนาและบริการวิชาการดานสหกจิศกึษา
รวมกับเครือขายยอย C7 สหกิจศึกษาภาคใตตอนบน 
ระดับประเทศและนานาชาต ิรวมกับสมาคมสหกจิศึกษาไทย    

และภาคี     (9 โครงการ)
1.จัดทําขอเสนอโครงการตอสกอ. งบ 2561 จํานวน 3 
โครงการ (สกอ.อนุมัติแลว 1+2 วงเงิน 850,000 บาท)

1) โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใน
ตางประเทศ 

2) โครงการอบรมอาจารยนิเทศรุนท่ี 6 และ 
3) โครงการพัฒนาหลักสูตร WIL เสนอตอ สกอ. ***

      (เสนอโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี)    

 12 9 75

รุนที่ 1 พ.ศ.2558 
คายเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ                          
ณ มหาวิทยาลัย UniMap ประเทศมาเลเซีย 
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รุนที่ 2 (24 – 28 มิถุนายน 2559)
Malaysian Hospitality College                                   
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

รุนที่ 3  (15 –16  กันยายน 2560) 
คายเตรียมความพรอมสหกิจศกึษานานาชาติ 
ณ ประสานสุขรีสอรท อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รุนที่ 4  คายเตรียมความพรอมสหกิจศกึษานานาชาติ 2 รุน
ณ จังหวัดกระบี่ (งบสนับสนุนจากสกอ 400,000 บาท)
ประมาณ พฤษภาคม / สิงหาคม 

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ
หนวยงาน

รอยละ ≥80

4.จํานวนกิจกรรมเชิงพัฒนาและบริการวิชาการดาน             
สหกิจศึกษารวมกบัเครือขายยอย C7 สหกิจศึกษา
ภาคใตตอนบน ระดับประเทศและนานาชาติ รวมกับ
สมาคมสหกิจศกึษาไทยและภาคเีครือขาย   

2.จัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ เครือขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน วันท่ี 23 
มีนาคม 2561 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาของเครือขาย
ไปแขงระดับชาติท่ี สกอ.                                 
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชนะเลิศ 4 รางวัล)                               

ส.วิศวกรรมศาสตรฯ 2 รางวัล                             
ส.สาธารณสุขศาสตร และส.ศิลปะศาสตร 
หนวยงานละ 1 รางวัล

 
12 9 75
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  การประกวดสหกจิศึกษาภาคใตตอนบน 23 มีนาคม 2561

1.ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายวัชรวิช ระงับการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

นามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุข
วิชาสาธารณสุขศาสตร

2.ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการ
นายวรวุฒิ หมัดโนต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
สํานักวิชาศิลปศาสตร

3.ประเภทนวัตกรรม
นายชวรัตน ติวเถาว หลักสูตรวิศวกรรมเคมแีละกระบวนการ 

เคมีและกระบวนการ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

4.ประเภทนานาชาติ

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ
หนวยงาน

รอยละ ≥80

3. ประชุมรวมกับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคใตตอนลาง วันท่ี 5 มีนาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว.หาดใหญ            
เพื่อหารือการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย                                    
ปพุทธศักราช 2562
4. ประชุมเตรียมงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งท่ี 10 
ณ สกอ. วันท่ี 12 มีนาคม 2561 
5. วิทยากรบรรยายความรูดานสหกิจศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช วันท่ี 9 มกราคม 2561

12 9 75
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

6. วิทยากรบรรยายความรูดานสหกิจศกึษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎรธานึ 18 มกราคม 2561 
7. ตอนรับคณะศกึษาดงูานจาก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มทร.นครศรีธรมราช ไสใหญ                                                
23 กุมภาพันธ 2561
8. วิทยาการบรรยายความรูดานสหกจิศกึษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี                                                                       
7 มีนาคม 2561
9. จัดอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศกึษา รุนที่ 6
10 – 12 พฤษภาคม 2561 (รับ 120 คน) มีงบ 30 คน                                        
(ปจจุบัน มวล มีอาจารยผานการอบรมและไดรับเกียรติ
บัตรจาก สกอ. 65 คน)

แหง  12 9 75

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

5. สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (47) 

6.รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่
สถานประกอบการนําไปใชประโยชน(48) 

7.รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจาก
สถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถามี
ตําแหนงวาง (49) 

รอยละ

รอยละ

รอยละ

85

80

80

87.44  
(2559)

87.44  
(2559)

89
(2559)

NA

NA

NA
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

8. การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

98.9

• ภาคการศึกษา 1/2560
•  ภาคการศึกษา 2/2560
•  ภาคการศึกษา 2/2560

คน 3 ครั้ง 209
659
642

206 (98.56)
654 (99.24)

NA

9.จัดทําวิจัยสถาบัน 1 เรื่อง 
“การศึกษาภาคการศึกษาที่
เหมาะสมตอการจัดสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”

 เรื่อง 1 1 100

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education)  พฒันาขึ้นโดยศูนยสห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รวมกับ ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ  โดยไดรับเกียรติจากคณาจารย และวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาให
ความรูแกผูเรียน เปดใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยมีรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเอง มีช่ัวโมง การเรียนรูท้ังหมด15 ชั่วโมง (2 หนวยกิต) ระยะเวลาการเรียนรู
จํานวน 10 สัปดาห สัปดาหละ 1-2 ชั่วโมงการเรียนรู และนับ เปนหนวยกิตการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2560
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล คงเหลือ

10.  การใชจายงบประมาณ                  
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
• หมวดดําเนินงานสหกจิศึกษา
• โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ     
   720,082 บาท จากงบยุทธศาสตร
การพัฒนาความรวมมือกบัสถาน
ประกอบการในตางประเทศ รอยละ     90

อนุมตัิ          
1) 3,236,582
2) 4,049,379  
ยอดใช้
2,423,784.48

(60%)  812,797.52 

ความร่วมมือดา้นสหกิจศึกษา (Active)
1.บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
2.บริษัท เบทาโกรภาคใต จํากัด
3.บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
4.บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
5.สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
6.บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
7.บริษัทสยามเซมเพอรเมดจํากัด / ศรีตรังโกลฟ
8.เครือฉวีวรรณกรุป
9.กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
10.โรงแรมพูลแมน ประเทศมาเลเซีย
11.กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ(สคร.)

12.WACEISO@SUT  รับมา 4  สงออกไป 1 คน
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียว  ณ DUT แอฟริกาใต
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  สหกิจ 1 ครั�ง
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23

  สหกิจ 3 ครั�ง
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