คํานํา
สหกิจศึกษาเปนระบบการศึกษาที่มุงพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยเนนการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการอยางมีระบบภายใตความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
ซึ่งเนนการเรียนรูจากประสบการณทํางานจริงเปนหลัก ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณจากการ
ทํางานจริง สามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และทําใหนักศึกษามีคุณภาพและ
คุณลักษณะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาตองการสงเสริมการสอนที่เนน“รูจริงและปฏิบัติได” สามารถ
บูรณาการการเรียนรูและการทํางาน โดยใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและคุณภาพบัณฑิตใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานกอน
สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี จึงไดนําแนวคิดและหลักการของสหกิจศึกษามาใช
เพื่อสรางประสบการณการปฏิบัติจริงใหแกนักศึกษาโดยผานกระบวนการสหกิจศึกษา สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบีย น โดยฝา ยสหกิจ ศึก ษา จึง ได จัดทํ ารายงานประจํ าป 2562 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการตางๆ รวมทั้งภารกิจหลากหลายที่
อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2562 โดยนํ าเสนอขอ มู ล วิ สัย ทั ศ น พั น ธกิ จ
โครงสรางองคกร และสรุปผลการดําเนินงาน และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนขอมูลใน
การอางอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารตอไป
รายงานประจําปฉบับ นี้สําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือจากบุคลากรของสํา นัก สงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทําขอมูล และรายละเอียดตางๆ ทําให
การจัดทํารายงานฉบับนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี
2563
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สารบัญ
หนา
ก
ข
1
2
3
4
5
6

คํานํา
สารบัญ
ประวัติความเปนมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ
โครงสรางการบริหาร
คณะทํางานประจําฝายงานสหกิจศึกษา
ภาระหนาที่ของฝายงานสหกิจศึกษา
หลักสูตรที่ดําเนินงานสหกิจศึกษา
ผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ผลการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
สรุปผลการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ
ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของนักศึกษาสหกิจศึกษา
หนวยงานที่รับนักศึกษาเขาทํางานหลังสําเร็จการศึกษา
ตําแหนงของนักศึกษาเขาทํางานหลังสําเร็จการศึกษา
ระยะเวลาที่มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
สรุปผลการดําเนินโครงการประจําปการศึกษา 2562
- โครงการ “อบรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
- โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แผนการดําเนินงานในปการศึกษา 2563
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16
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22
28
31
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ฝ่ายงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อให้
ผู้สนใจเลือกศึกษาในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของแต่ละคน โดยเน้นการส่งเสริมการสอนที่เน้ น
“รู้จริงและปฏิบัติได้” สามารถบูรณาการการเรียนรู้และการทางาน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ก่อนสาเร็จการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ด้ เ ริ่ ม ด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2554 โดยการจั ด ตั้ ง
ศูนย์สหกิจศึกษา โดยมีการดาเนินงานสหกิจศึกษาจานวน 5 หลักสูตร ต่อมาในปี 2560 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นฝ่าย
งานสหกิจศึกษา ภายใต้การกากับดูแลของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จนถึงปัจจุบันมีการดาเนินงาน
สหกิจศึกษาไปแล้ว 9 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร และสาขาบริหารธุร กิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป ซึ่งสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิช าเคมี
สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชา
การจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน

2

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้จริงและปฏิบัติได้

ปณิธาน
ใหบริการและส่ งเสริมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ตรงกับความตอง
การของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
“มุงมั่นพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของผู้ใช้บัณฑิต”

พันธกิจ
1. จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา และตรงกับสาขาวิชาชีพ
2. จัดเตรียมความพรอมนักศึกษาในทุกๆ ดานที่จาเปนตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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โครงสร้างการบริหารสหกิจศึกษา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป







งานนโยบายและงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี พัสดุ
งานสารบรรณ
งานบุคลากร
งานเอกสารการพิมพ์

ฝ่ายการบริหารจัดการสหกิจศึกษา











งานสร้างความร่วมมือกับองค์กร
เครือข่าย (สถานศึกษา
สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน
องค์กรภาครัฐและเอกชน)
งานจัดหาแหล่งงานฝึกปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
งานประสานงานกับสถานประกอบการ
งานรับสมัครงานสหกิจศึกษา
งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาและ
อาจารย์นิเทศ
งานกากับดูแล ติดตาม และประเมินผล
งานสหกิจศึกษานานาชาติ

ฝ่ายวิจัย/พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ








งานโครงการและสหกิจวิจัย
งานกากับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษา
งานจัดทาฐานข้อมูล
งานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
งานเผยแพร่ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์
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4
คณะทางานประจาฝ่ายงานสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ดร.พรทิพย์ วิมลทรง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารจัดการสหกิจศึกษา
นางสาวปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและ
ฝ่ายการบริหารจัดการสหกิจศึกษา

นางสาววราภรณ์ นุ้ยแดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและ
ฝ่ายการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
นายนิเวศน์ แซ่โค้ว
นักวิชาการศึกษาและ
งานเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
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5
ภาระหน้าที่ของฝ่ายงานสหกิจศึกษา








ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาในหลักสูตรทั้งภายในประเทศ และ
สหกิจศึกษานานาชาติ
ประสานความร่วมมือกับหลักสูตรในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภายในประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงาน
สหกิจศึกษา
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่รองรับการ
ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนแนวทางในการดาเนินงานให้กับทุกหลักสูตร
กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาในระดับหลักสูตร
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6
หลักสูตรที่ดาเนินงานสหกิจศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

สาขาวิชา/แขนงวิชา
การจัดการทั่วไป
การเงินและการธนาคาร
การจัดการโลจิสติกส์
การบัญชี
ธุรกิจเกษตร

ปีที่เข้าร่วม
2554
2554
2554
2554
2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาขาวิชา/แขนงวิชา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการภัยพิบัติ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ปีที่เข้าร่วม
2554
2560
2560
2561
2561
2563
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ผลการดาเนินงานสหกิจศึกษา

1

ผลการบริหารจัดการสหกิจศึกษา

2

ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของนักศึกษาสหกิจศึกษา

3

ผลการดาเนินงานโครงการ

4

แผนการดาเนินงานในปี 2564
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สรุปผลการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
1. จานวนนักศึกษาและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2560-2562
จากผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

สาขาวิชา/แขนงวิชา

คณะวิทยาการจัดการ
1. การจัดการทั่วไป
2. การเงินและการธนาคาร
3. การจัดการโลจิสติกส์
4. การบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ฟิสิกส์
6. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7. เคมี
8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9. การจัดการภัยพิบัติ

รวม

นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัตงิ าน
สหกิจศึกษา

จานวนสถานประกอบการ

2560

2561

2562

2560

2561

2562

87
102
97
74

33
74
161
106

1
197
171

55
40
53
45

20
27
89
66

1
118
105

25
385

18
19
2
4
11
428

8
24
6
6
19
432

12
205

12
12
1
2
6
235

4
16
3
4
13
264

นอกจากนี้ สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมสหกิจศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แบ่งเป็นจานวนสถานประกอบการใน
แต่ละประเภทดังนี้
จานวนสถานประกอบการ (แห่ง)
สถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
2560
2561
2562
บริษัทเอกชนภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจบริการ
184
198
216
หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
21
37
48
รวม
205
235
264
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35
30

33

จานวน

25

25

20
15
10
5

4

8

0
การบัญชี

3

6

ฟิสิกส์

เคมี

นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (คน)

จานวนสถานประกอบการ (แห่ง)

ภาพที่ 1 แสดงสถิติจานวนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แยกตามสาขาวิชา ภาคเรียน 1/2562
13

การจัดการภัยพิบัติ

19

4
6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

16

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

24
25

ธุรกิจเกษตร

44
80

การบัญชี

138
106

การจัดการโลจิสติกส์

178

1
1

การจัดการทั่วไป
0

20

40

จานวนสถานประกอบการ (แห่ง)

60

80

100

120

140

160

180

200

นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (คน)

ภาพที่ 2 สถิติจานวนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แยกตามภาคเรียนและสาขา ภาคเรียน 2/2562
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2. ผลการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ
จากผลการประเมิ น ของนั ก ศึ ก ษาจ านวน 403 คน ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 พบว่ า สถานประกอบการ
มีแนวทางในการดาเนิ นงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐานการบริหารจัดการ วิชาการ และการวัดและประเมินผล
ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ มาก โดยมีมาตรฐานผู้ นิเทศงาน อยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยเมื่อพิจารณาแนวโน้ม ทั้ง 3 ปี
ในช่ ว งปี 2560-2562 พบว่ า มาตรฐานผู้ นิ เ ทศงานมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเพิ่ ม ขึ้ น จากระดั บ มากเป็ น มากที่ สุ ด
โดยมาตรฐานด้านอื่นๆ ยังคงอยู่ในระดับมากเช่นเดิม ดังรายละเอียดดังนี้
2560
2561
2562
ประเด็นความคิดเห็น
มาตรฐานการบริหารจัดการ
มาตรฐานวิชาการ
มาตรฐานผู้นิเทศงาน
มาตรฐานการวัดและประเมินผล

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ร้อยละ
41.60
20.61
49.20
29.30
40.40
35.10
51.50
26.20

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ร้อยละ
46.80
27.88
51.11
31.32
44.38
39.00
53.64
27.45

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ร้อยละ
48.66
32.83
44.42
41.94
35.73
47.89
42.88
40.89

3. สถิติจานวนสถานประกอบการที่ผ่านการยืนยันจากสาขาวิชา
ตารางที่ 4 ข้อมูลจานวนสถานประกอบการที่ผ่านการยืนยันจากสาขาวิชา
สาขาวิชา/แขนงวิชา
1. การจัดการทั่วไป
2. การจัดการโลจิสติกส์
3. การบัญชี
4. การเงินและการธนาคาร
5. ธุรกิจเกษตร
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
7. ฟิสิกส์
8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9. การจัดการภัยพิบัติ
รวม

จานวนสถานประกอบการ
(แห่ง)
50
118
107
50
23
50
17
3
14
432

จานวนสถานประกอบการที่
ผ่านการยืนยัน (แห่ง)

จานวนสถานประกอบการ
ที่ไม่ผ่าน (แห่ง)

50
118
107
50
23
17
14
3
12
394

33
3
2
38
รายงานประจาปี 2562
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3. การสารวจการมีงานทาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3.1 ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
จากการสารวจข้อมูลการมีงานทาของนักศึกษาสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2562 จานวน 189 คน พบว่า
มี นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาได้ ง านท าหลั ง จบการศึ ก ษาร้ อ ยละ 16.9 และยั ง ไม่ มี ง านท าร้ อ ยละ 79.9 (ข้ อ มู ล ณ
เวลาปัจจุบัน วันที่ 27 พฤษภาคม 2563) โดยเมื่อพิจารณาผลการสารวจภาวะการมีงานทาในช่วงปี 2560-2561
พบว่า ภาวะการมีงานทาของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ดังรายละเอียดดังนี้
การมีงานทา
ทางานแล้ว
กาลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีทางานและไม่ได้ศึกษาต่อ
รวม

2560
จานวนคน
80
3
42
125

2561
ร้อยละ
64.0
2.4
33.6
100.0

จานวนคน
121
7
90
218

2562
ร้อยละ
55.5
3.2
41.3
100.0

จานวนคน
32
6
151
189

ร้อยละ
16.9
3.2
79.9
100.0

หมายเหตุ ช่วงเวลาที่สารวจ ปี 2560 ณ สิงหาคม 2560 และปี 2561 ณ กรกฎาคม 2561

ภาวะการมีงานทาในปีการศึกษา 2562

ทางานแล้ว
17%

กาลังศึกษาต่อ
3%

ยังไม่ได้ทางานและมิได้ศึกษาต่อ
80%
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3.2 หน่วยงานทีร่ ับนักศึกษาเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษา
จากการส ารวจข้ อ มู ล หน่ ว ยงานที่ รั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ท างานหลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2562
จ านวน 189 คน พบว่ า มี นั ก ศึ ก ษาได้ ง านในหน่ ว ยงานที่ ป ฏิบั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ร้ อ ยละ 7.4 หน่ ว ยงานอื่นๆ
ร้อยละ 9.0 ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 7.4 และอยู่ระหว่างการสมัครงานร้อยละ 76.2 (ข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563) โดยเมื่อพิจารณาผลการสารวจหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษา
ในระยะเวลา 3 ปี พบว่า หน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษารับนักศึกษาเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษามีค่าในช่วง
ร้อยละ 7.4-21.6
หน่วยงาน
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หน่วยงานอื่นๆ
ประกอบอาชีพอิสระ
อยู่ระหว่างการสมัครงาน
รวม

2560
21.6
78.4
100.0

ร้อยละ
2561
12.0
60.6
5.6
21.8
100.0

2562
7.4
9.0
7.4
76.2
100.0

หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
หน่วยงานอื่นๆ (โปรด
8%
ระบุข้อถัดไป)
9%

ประกอบอาชีพอิสระ
7%

อยู่ระหว่างการสมัคร
งาน
76%

หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
รายงานประจาปี 2562
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3.3 ตาแหน่งของนักศึกษาเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษา
จากการสารวจข้อมูลตาแหน่งของนักศึกษาเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
จ านวน 189 คน พบว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ ง านตรงกั บ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ร้ อ ยละ 7.9 ต าแหน่ ง ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
ร้ อ ยละ 10.6 ต าแหน่ ง อื่ น ๆ (ไม่ ต รงกั บ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา) ร้ อ ยละ 5.3 และอยู่ ร ะหว่ า งการสมั ค รงาน
ร้อยละ 76.2 (ข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน วันที่ 27 พฤษภาคม 2563) โดยเมื่อพิจารณาผลการสารวจตาแหน่งที่รับ
นักศึกษาเข้าทางานหลังสาเร็ จการศึกษาซึ่งเปรียบเทียบในระยะเวลา 3 ปี พบว่า นักศึกษาได้งานตรงกับ ตาแหน่งที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีค่าในช่วง 7.9-32.0
ตาแหน่งงานที่ทา
2560
32.0
33.6
34.4
100.0

ตรงกับที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตาแหน่งที่ใกล้เคียง
ตาแหน่งอื่นๆ (ไม่ตรงกับที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
อยู่ระหว่างการสมัครงาน
รวม

ร้อยละ
2561
21.7
32.7
22.1
23.5
100.0

2562
7.9
10.6
5.3
76.2
100.0

ตาแหน่งของนักศึกษาเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
8%

ตรงกับที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

11%
ตาแหน่งที่ใกล้เคียง

5%
ตาแหน่งอื่นๆ (ไม่ตรงกับที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)

76%

อยู่ระหว่างการสมัครงาน
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3.4 ระยะเวลาที่มีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา
จากการสารวจข้อมูลระยะเวลาที่มีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จานวน 189 คน
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ ต าแหน่ ง งานหลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว ทั น ที ห ลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา ร้ อ ยละ 11.6
หลังจบการศึกษา 1-3 เดือน ร้อยละ 6.3 และระยะเวลา 4-6 เดือน ร้อยละ 1.6 (ข้อมูล ณ เวลาปัจจุบัน วันที่ 27
พฤษภาคม 2563) โดยเมื่อพิจารณาผลการสารวจระยะเวลาที่มีงานทาหลังสาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี พบว่า
นักศึกษาได้งานทันทีหลังสาเร็จการศึกษามีค่าในช่วง 11.6-27.2
ร้อยละ
ระยะเวลาที่มีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา
2560
2561
2562
ได้งานทันทีหลังสาเร็จการศึกษา
27.2
25.9
11.6
1 – 3 เดือน
45.6
33.8
6.3
4 – 6 เดือน
17.6
10.2
1.6
7 - 9 เดือน
2.4
2.8
0.0
10 - 12 เดือน
1.6
1.4
0.0
มากกว่า 1 ปี
5.6
3.2
0.5
อยู่ระหว่างการสมัครงาน
45.6
22.7
79.9
รวม
100.0
100.0
100.0
หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทาในระยะเวลาเท่าไร ในปีการศึกษา 2562

12%

2%
6%

ได้งานทันทีหลังสาเร็จการศึกษา

0%
0%

-1%
80%

1 – 3 เดือน
4 – 6 เดือน
7 - 9 เดือน

10 - 12 เดือน
มากกว่า 1 ปี
อยู่ระหว่างการสมัครงาน

รายงานประจาปี 2562
Annual Report 2019

15

สรุปผลการดาเนินโครงการ
ประจาปีการศึกษา 2562
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โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2562”
ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ถือเป็นข้อกาหนดของมาตรฐานสหกิจศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งนั กศึกษาต้ องผ่ านเกณฑ์ม าตรฐานที่ กาหนดทั้ง ทางด้ านวิช าการและทั ก ษะต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง
ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตระหนักในความสาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องมีการอบรมนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมต่อการออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 1/2562 และ 2/2562 เพื่อฝึกความเชี่ยวชาญพร้อม
เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติสหกิจศึ กษา โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ใน
องค์กร ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทางาน งานธุรการ ทักษะคอมพิวเตอร์สานักงาน (Microsoft word,
Microsoft Excel) และเทคนิคการนาเสนอ โดยภาคปกติจัด 17-21 มิถุนายน 2562 และวันที่ 24-28 มิถุนายน
2562 เวลา 08.00-17.00 น. มีวัตถุประสงค์เ พื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 563 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายจานวน 123 คน และเพศหญิงจานวน
440 คน ผลการประเมินการดาเนินโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมในการจัดกิจกรรมใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.38 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความเหมาะสมของสถานที่อบรมมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.60 รองลงมาคือความครบถ้วนของเนื้อหาในการนาเสนอ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีค่า 52.18
และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือความเหมาะสมระหว่างระยะเวลากับเนื้อหาที่อบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 32.10
ส่วนภาค กศบท. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 และ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 1, 7-8 และ 14-15 มีนาคม
2563 เวลา 08.00-17.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 59 คน โดยแบ่งเป็น เพศชายจานวน 25 คน และเพศหญิงจานวน 34 คน
ผลการประเมินการดาเนินโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมในการจัดกิจกรรมในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.30 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านรูปแบบในการนาเสนอข้อมูล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่า
4.77 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 รองลงมาคือความครบถ้วนของเนื้อหาในการนาเสนอ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุ ด มีค่า 4.67 และมีค่าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.65 รองลงมาคือ การตอบ ข้อสั กถาม มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ด
มีค่า 4.65 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 รองลงมาคือการบริหารเวลาของวิทยากร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีค่า
4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 และน้อยที่สุดคือความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม มีค่าเฉลี่ยมาก
ทีส่ ุดมีค่า 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37
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ภาพโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2562”
17-21 มิถุนายน 2562 และวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาพโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2562”ภาค กศ.บท.
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ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 1 มีนาคม 2563
วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ห้องวิทยพัฒน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงให้แก่นักศึกษา และชี้แจงแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้งวิธีการ
ทางานในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานจริง
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิ จศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฝ่ายงาน
สหกิจศึกษาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษามีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานในสถานประกอบการวัตถุประสงค์ เพื่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเพื่อเสริ มสร้างทัก ษะให้
นักศึกษามีความพร้อมสามารถปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆได้มีนักศึกษาเข้าร่วมจานวน 402 คน
มีผู้ตอบแบบสอบถาม 379 คน ร้อยละ 94.28 อาจารย์และบุคลากร 18 คน ร้อยละ 4.74 นักศึกษาจานวน 379 คน
ร้อยละ 94.28 และนักวิชาการ/บริหารงาน จานวน 9 คน ร้อยละ 2.37 พบว่าจานวนเพศชายที่ตอบแบบสอบถาม มี
จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 และเพศหญิง จานวน 301 คน ร้อยละ 79.41ระดับความรู้ ความเข้าใจในการ
เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมในการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
70.85 และพบว่าความครบถ้วนของเนื้อหา มาเป็นลาดับที่ 1 ( X =4.88, S.D=0.45) ถัดมาได้แก่การบริหารเวลา
ของอาจารย์ ( X =4.78, S.D=0.35) และ การตอบข้อซักถาม ( X =5.58, S.D=0.34) ตามลาดับ
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ภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ห้องวิทยพัฒน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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ภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ห้องวิทยพัฒน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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“โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”
ประจาปีการศึกษา 2562
ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ฝ่ายงานสหกิจศึกษาได้จัดให้มีการนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (คณาจารย์
นิเทศ) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร/สาขา โดยจะทาการนิเทศงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไป
โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ช่วยเหลือนักศึกษาสหกิจศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน และรับทราบและ
แลกเปลื่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมถึงเพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ คณะเป็นผู้ดาเนิน
โครงการนิเทศ และได้รับการสนับสนุนของที่ระลึกจากฝ่ายงานสหกิจศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จากการส ารวจอาจารย์ นิ เ ทศ จ านวน 33 คน แบ่ ง ออกเป็ น เพศหญิ ง 29 คน และเพศชาย 4 คน
โดยสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 9-21 มกราคม 2563 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นิเทศระหว่างวันที่ 3 – 20 ก.พ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่
15 มกราคม-27 กุมภาพันธ์ 2563 และสาขาวิชาการบัญชี 15 มกราคม- 20 มีนาคม 2563 พบว่า มีความพึงพอใจ
โดยรวมในการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.56 โดยมีความเข้าใจในปรัชญาของสหกิจศึกษาของ
พนักงานที่ปรึกษามาเป็นลาดับที่ 1 ( X =4.66, S.D=0.49) อยู่ในระดับมากมากที่สุด ถัดมาได้แ ก่การให้คาแนะนา
ดูแลนักศึกษาของฝ่ายบริหารบุคคล ( X =4.57, S.D=0.35) อยู่ในระดับมากมากที่สุด ปริมาณงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมาย ( X =4.55, S.D=0.20) อยู่ในระดับมากมากที่สุด และการมอบหมายงานและนิเทศงานของ Supervisor
( X =4.46, S.D=0.06) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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ภาพโครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 9-21 มกราคม 2563

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฏร์ธานี

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

สานักงานทรัพยากรนา ภาค 10 สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ภูมภิ าคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ ภาคตะวันออก

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
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ภาพโครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 3 – 20 ก.พ. 2563

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยอินโด ปาล์มออยแฟคทอรี่ จากัด

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่

บริษัท พี เค มารีน เทรดดิง จากัด

สานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
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ภาพโครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 3 – 20 ก.พ. 2563

บริษัท กลุ่มสมอทอง จากัด (สาขาท่าชนะ)

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สานักงานกรมอุทยานป่าไม้ใต้ร่มเย็น

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

โรงงานปรับปรุงคุณภาพนาเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
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ภาพโครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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ภาพโครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม -20 มีนาคม 2563
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ภาพโครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม -20 มีนาคม 2563
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“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”
ประจาปีการศึกษา 2562
ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สหกิจ ศึกษาเป็ น แนวทางส าคัญที่จะทาให้ นักศึ กษาสามารถเชื่อ มโยง และประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี
สู่การปฏิบัติงานได้จริง มีระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงาน หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงบูรณาการในการจัดการศึกษากับการทางาน เพื่อช่วยให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ สามารถเรียนรู้ชีวิตการทางานก่อนสาเร็จการศึก ษาและพัฒนาทักษะสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เป็นความ
ต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต เมื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ผ่านกระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจนเสร็จสิ้น
การนาเสนอผลงานวิจัยหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจ
ศึกษาจากนั กศึกษาสู่ คณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และ
ยังสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อค้นหาผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ได้อีกด้วย การจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถือเป็ นเวทีแสดงศักยภาพความสามารถ
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา พร้อมทั้งการพัฒนาทักษะการนาเสนอผลงานของนักศึกษา นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา
ยังสามารถนาผลจากการประเมินในครั้งนี้ ไปปรับใช้กับนักศึกษาที่กาลังจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีต่อไป ให้มี
ประสิทธิภาพในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากขึ้น
ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอ
การปฏิบั ติงานสหกิจ ศึกษา ในรู ป แบบออนไลน์ บันทึกวิดีโ อการดาเนินงาน และผลการดาเนินโครงงาน/วิจัย
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด ต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางในหลายพื้นที่ของประเทศ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยง จากภาวการณ์ดังกล่าว พบว่า
นั ก ศึ ก ษามี เ วลาเตรี ย มตั ว เตรี ย มข้ อ มู ล และวางแผนการน าเสนอมากขึ้ น และลดการเดิ น ทาง ลดอุ บั ติ เ หตุ
ลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ปัญหาที่พบในการนาเสนอแบบออนไลน์คือปัญหาความเหลื่อมล้าของอุปกรณ์ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต สรุปผลการนาเสนอข้อมูล ผลการดาเนินงานของนักศึกษาพบนักศึกษาให้ความร่วมมือในการบันทึก
ข้อมูล และการจัดส่งข้อมูลตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยฝ่ายสหกิจศึกษาได้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบอีเมล์เพื่อ
การเรียกใช้ข้อมูลในอนาคต
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“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”
ประจาปีการศึกษา 2562
ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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แผนการดาเนินงานในปีการศึกษา 2563
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แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ลาดับ
โครงการ
1. โครงการที่ 1 จัดตั้งศูนย์
ประสานงานการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการทางาน
2. โครงการที่ 2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อบูรณาการการเรียน
การสอน

3.

โครงการที่ 3 พัฒนาทักษะ
นักศึกษาสหกิจศึกษาด้าน
การทางาน

กิจกรรม

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

รองรับการดาเนินงาน
1) การปรับปรุงสานักงาน
สานักส่งเสริมฯ
2) จัดทาระบบบริการหรือปฏิบัตกิ ารสนับสนุน สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย (ฝ่ายสหกิจศึกษา)

1) สร้างเครือข่ายสถานประกอบการ
ภายในประเทศ
2) สร้างเครือข่ายสถานประกอบการใน
ต่างประเทศ
3) ประชุมเครือข่ายสถานประกอบการ
สหกิจศึกษา
4) เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่าย
สหกิจศึกษาไทย
5) การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา
สาหรับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

สถานประกอบการ
150 แห่ง
สถานประกอบการใน
ต่างประเทศ 15 แห่ง

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน WIL
และสหกิจศึกษา
2) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษา

อาจารย์และนักศึกษา
1,500 คน
นักศึกษาสหกิจศึกษา
เริ่มต้น 400-500 คน

3) ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงาน

อาจารย์จานวน 40-50 คน

สานักส่งเสริมฯ
(ฝ่ายสหกิจศึกษา)/
คณะ/หลักสูตร

สถานประกอบการ 100 แห่ง
อาจารย์และนักศึกษา 400 คน

อาจารย์และนักศึกษา 15
คน
พนักงานที่ปรึกษาในสถาน
ประกอบการ
สานักส่งเสริมฯ
(ฝ่ายสหกิจศึกษา)/
คณะ/หลักสูตร

นักศึกษาสหกิจศึกษา
เริ่มต้น 400-500 คน
4) การส่งเสริมผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผลงานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 400-500 คน
4.

โครงการที่ 4 ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา
1) พัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจ

2) ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
การฝังตัวในสถานประกอบการ

อาจารย์นิเทศสหกิจ 60 คน

อาจารย์นิเทศสหกิจ
นานาชาติ 40 คน
อาจารย์จานวน 25 คน

สานักส่งเสริมฯ
(ฝ่ายสหกิจศึกษา)/
คณะ/หลักสูตร

