แผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2560
ลาดับ
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ

เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้แก่นสิ ติ

นิสติ และคณาจารย์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

นิสติ และคณาจารย์ ร้อยละ 80 มีความรู้

การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

1. เดือนมกราคม 2560 จานวน 1 ครั้ง

และคณาจารย์

โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาแก่นสิ ติ และคณาจารย์

2. เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ
55,000

3. เดือนมีนาคม 2560 จานวน 1 ครั้ง
4. เดือนเมษายน 2560 จานวน 1 ครั้ง
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โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พบปะผู้บริหารสถานประกอบการ

1. เพือ่ ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหาร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้พบปะ

สถานประกอบการและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้บริหารสถานประกอบการ อย่างน้อย 3 แห่ง

ผู้บริหารสถานประกอบการ จานวน 3 แห่ง

เกี่ยวกับการดาเนินงานสหกิจศึกษา

ต่อปี

ต่อปี

2. เพือ่ เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานสหกิจศึกษา
โครงการพัฒนาอาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษา 1. เพือ่ ให้คณะทางานและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

เดือนมกราคม - มีนาคม 2560

100,000

สถานประกอบการ

อย่างน้อย 1 แห่ง
1. คณะทางานสหกิจศึกษา ผ่านการอบรม
เพิม่ ขึ้น

2. เพิม่ จานวนอาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 2. อาจารย์จากคณะ/วิทยาลัย ผ่านการอบรม
3. พัฒนามาตรฐานคุณภาพของอาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบปะผู้บริหาร

2. สถานประกอบการให้ความร่วมมือ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้พบปะ

เพิม่ ขึ้น

1. คณะทางานสหกิจศึกษา เข้ารับการอบรม
เพิม่ ขึ้น

การประสานและจัดส่งรายชื่อคณะทางานและ
อาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการ

1. สมาคมสหกิจศึกษาไทย

55,000

เดือนมกราคม 2560 - กันยายน 2560

2. อาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 2. เครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนบน
เข้ารับการอบรมเพิม่ ขึ้น

อาจารย์นเิ ทศสหกิจศึกษา ดังนี้

เดือนมกราคม 2560 - กันยายน 2560

1. สมาคมสหกิจศึกษาไทย
2. เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน
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โครงการมอบเงินรางวัล

เพือ่ มอบเงินรางวัลสาหรับนิสติ สหกิจศึกษาดีเด่น รวมทั้งมอบ

1. นิสติ สหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

1. นิสติ สหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

และเกียรติบัตรนิสติ สหกิจศึกษา

เกียรติบัตรสาหรับนิสติ สหกิจศึกษาดีเด่นและอาจารย์ที่ปรึกษา

ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรนิสติ สหกิจศึกษา

ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรนิสติ สหกิจศึกษา

นิสติ สหกิจศึกษาดีเด่น

ดีเด่น อย่างน้อย 5 รางวัล

ดีเด่น จานวน 5 รางวัล

2. อาจารย์ที่ปรึกษานิสติ สหกิจศึกษาที่ผ่านการ 2. อาจารย์ที่ปรึกษานิสติ สหกิจศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกได้รับเกียรติบัตร อย่างน้อย 5 คน

คัดเลือกได้รับเกียรติบัตร จานวน 5 คน

1. นิสติ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสติ

เดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560

25,000

เดือนมีนาคม 2560

30,000

สหกิจศึกษาดีเด่น
2. คณะทางานฯ พิจารณาคัดเลือกนิสติ
สหกิจศึกษาดีเด่น
3. คณะกรรมการดาเนินงานฯ พิจารณาตัดสิน
ผลการคัดเลือกนิสติ สหกิจศึกษาดีเด่น
4. การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสติ
สหกิจศึกษาดีเด่น
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โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้แก่

บุคลากรและคณาจารย์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม บุคลากรและคณาจารย์ ร้อยละ 80 มีความรู้

การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สายวิชาการและสายสนับสนุน

บุคลากรและคณาจารย์

โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80

แก่บุคลากรและคณาจารย์

ด้านสหกิจศึกษา

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
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โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูล

เพือ่ จัดทาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์

สหกิจศึกษาออนไลน์
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โครงการการติดตามภาวะการมีงานทา

เพือ่ ศึกษาภาวะการมีงานของนิสติ สหกิจศึกษา

ของนิสติ สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยามีระบบฐานข้อมูล

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ระบบฐานข้อมูล

สหกิจศึกษาออนไลน์

สหกิจศึกษาออนไลน์

1. ได้ขอ้ มูลภาวะการมีงานทาของนิสิตสหกิจศึกษา

ข้อมูลภาวะการมีงานทาของนิสติ ร้อยละ 100 1.จัดทาและแจกแบบสอบถามภาวะ

ร้อยละ 100

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

จัดการประชุมคณะกรรมการ

ประกอบด้วย

สหกิจศึกษาประกอบด้วย

1. คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา

1. คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา

2. คณะทางานสหกิจศึกษา
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี

เดือนพฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560

5,000

เดือนพฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560

80,000

ของนิสติ สหกิจศึกษา

จัดการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

50,000

2.สรุปรายงานการติดตามภาวะ การมีงานทา

2 ครั้ง ต่อปี
การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา

เดือนมกราคม 2560 - กันยายน 2560

การมีงานทาของนิสติ สหกิจศึกษา

2. ดาเนินการติดตามภาวะการมีงานทา
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จัดทาระบบสหกิจศึกษาออนไลน์

1.จัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
สหกิจศึกษา
2.จัดการประชุมคณะทางานสหกิจศึกษา

จานวน 2 ครั้งต่อปี
2. คณะทางานสหกิจศึกษา
จานวน 3 ครั้งต่อปี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 400,000

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ (ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2558-2561)
ข้อที่ 9 ร้อยละของจานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา
ข้อที่ 10 ร้อยละของจานวนนิสิตสหกิจศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ข้อที่ 11 จานวนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ข้อที่ 12 จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนงานสหกิจศึกษา

