แผนปฏิบัติกำรสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปีงบประมำณ 2561
ลำดับ
1
2

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา
โครงการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลำดำเนินกำร

เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้แก่นิสิต

นิสิตและคณาจารย์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

นิสิตและคณาจารย์ ร้อยละ 80 มีความรู้

การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

1. เดือนตุลาคม 2560 จานวน 1 ครั้ง

และคณาจารย์

โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาแก่นิสิตและคณาจารย์

2. เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 จานวน 1 ครั้ง

1. เพือ่ ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนิสิต

นิสิตสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

อยู่ในระดับมาก

เนื้อหาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา
2 เพือ่ ให้นิสิตมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

แก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ
3

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้แก่บุคลากร บุคลากรและคณาจารย์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

บุคลากรและคณาจารย์ ร้อยละ 80 มีความรู้

การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สายวิชาการและสายสนับสนุน

และคณาจารย์

โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

แก่บุคลากรและคณาจารย์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน เพือ่ ให้คณะทางานสหกิจศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

คณะทางานสหกิจศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะทางานสหกิจศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะทางานสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สหกิจศึกษา

เกี่ยวกับการดาเนินงานสหกิจศึกษา

เกี่ยวกับการดาเนินงานสหกิจศึกษา จานวน

การดาเนินงานสหกิจศึกษา

อย่างน้อย 2 แห่ง ต่อปี

2 แห่ง ต่อปี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้พบปะ

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้พบปะ

เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561

ด้านสหกิจศึกษา
4

5

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พบปะผู้บริหารสถานประกอบการ

การดาเนินงานสหกิจศึกษา
1. เพือ่ ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหาร
สถานประกอบการและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้บริหารสถานประกอบการ อย่างน้อย 3 แห่ง

เกี่ยวกับการดาเนินงานสหกิจศึกษา

ต่อปี

2. เพือ่ เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานสหกิจศึกษา
โครงการมอบเงินรางวัล

เพือ่ มอบเงินรางวัลสาหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น รวมทั้งมอบ

และเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษา

เกียรติบัตรสาหรับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นและอาจารย์ที่ปรึกษา
นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบปะผู้บริหาร

เดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2561

สถานประกอบการ

จานวน 3 แห่ง ต่อปี
2. สถานประกอบการให้ความร่วมมือ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6

ผู้บริหารสถานประกอบการ

เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2560

อย่างน้อย 1 แห่ง
1. นิสิตสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

1. นิสิตสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษา

ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษา

ดีเด่น อย่างน้อย 5 รางวัล

ดีเด่น จานวน 5 รางวัล

2. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสหกิจศึกษาที่ผ่านการ 2. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสหกิจศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกได้รับเกียรติบัตร อย่างน้อย 5 คน

คัดเลือกได้รับเกียรติบัตร จานวน 5 คน

1. นิสิตสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต
สหกิจศึกษาดีเด่น
2. คณะทางานฯ พิจารณาคัดเลือกนิสิต
สหกิจศึกษาดีเด่น
3. คณะกรรมการดาเนินงานฯ พิจารณาตัดสิน
ผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
4. การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสิต
สหกิจศึกษาดีเด่น

เดือนพฤษภาคม 2561

ลำดับ
7

โครงกำร/กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพือ่ ให้มีระบบและกลไกในการดาเนินงานสหกิจศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. เพือ่ พิจารณาการดาเนินงาน และการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
จัดการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา

จัดการประชุมคณะกรรมการ

ประกอบด้วย

สหกิจศึกษาประกอบด้วย

1. คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา

1. คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
2. คณะทางานสหกิจศึกษา
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี

8

การพัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

1. เพือ่ ให้คณะทางานสหกิจศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 1. คณะทางานสหกิจศึกษา ผ่านการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

เพิม่ ขึน้

2. เพิม่ จานวนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 2. อาจารย์จากคณะ/วิทยาลัย ผ่านการอบรม
3. พัฒนามาตรฐานคุณภาพของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ค่ำเป้ำหมำย

เพิม่ ขึน้

กิจกรรมหลัก
1.จัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลำดำเนินกำร
เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สหกิจศึกษา
2.จัดการประชุมคณะทางานสหกิจศึกษา

จานวน 2 ครั้งต่อปี
2. คณะทางานสหกิจศึกษา
จานวน 3 ครั้งต่อปี
1. คณะทางานสหกิจศึกษา เข้ารับการอบรม
เพิม่ ขึน้

การประสานและจัดส่งรายชื่อคณะทางานและ
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการ

1. สมาคมสหกิจศึกษาไทย
เดือนพฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561

2. อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 2. เครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนบน
เข้ารับการอบรมเพิม่ ขึน้

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ดังนี้

เดือนพฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561

1. สมาคมสหกิจศึกษาไทย
2. เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน
9

การจัดทาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา

เพือ่ จัดทาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์

ออนไลน์
10 การติดตามภาวะการมีงานทาของนิสิต

เพือ่ ศึกษาภาวะการมีงานทาของนิสิตสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยามีระบบฐานข้อมูล

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ระบบฐานข้อมูล

สหกิจศึกษาออนไลน์

สหกิจศึกษาออนไลน์

1. ได้ขอ้ มูลภาวะการมีงานทาของนิสิต

ข้อมูลภาวะการมีงานทาของนิสิต ร้อยละ 100

สหกิจศึกษา ร้อยละ 100
2. ดาเนินการติดตามภาวะการมีงานทา 2 ครั้ง
ต่อปี

หมำยเหตุ: ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ (ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2558-2561)
ข้อที่ 9 ร้อยละของจานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทมี่ ีรายวิชาสหกิจศึกษา
ข้อที่ 10 ร้อยละของจานวนนิสิตสหกิจศึกษาทีเ่ พิม่ ขึ้น
ข้อที่ 11 จานวนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ข้อที่ 12 จานวนโครงการ/กิจกรรม ทีส่ นับสนุนงานสหกิจศึกษา

จัดทาระบบสหกิจศึกษาออนไลน์

เดือนพฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561

1.จัดทาและแจกแบบสอบถามภาวะการมีงานทา

เดือนพฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561

ของนิสิตสหกิจศึกษา
2.สรุปรายงานการติดตามภาวะการมีงานทา
ของนิสิตสหกิจศึกษา

