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แบบเสนอข้อมูลสำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษำ
คณะอนุกรรมกำรคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษำดีเด่น วันสหกิจศึกษำไทย ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2555
ข. สถำนศึกษำดำวรุ่งด้ำนกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่
มหาวิท ยาลัย เห็นความสาคัญของสหกิจศึกษา ที่มีส่วนช่วยพั ฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยเฉพาะ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และเป็ น โอกาสที่ นั ก ศึ ก ษาจะได้ เ รี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง จึงจัดให้มีหลักสูตรสหกิจศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2547 โดยจัดเป็นรายวิชาเลือก ต่อมา ปี
การศึ ก ษา 2551 มหาวิท ยาลัย ได้ มี ก ารปรับปรุงหลัก สูตรสหกิ จศึก ษาเป็นรายวิชาบังคับ ทุก หลัก สูต ร
ด้านการบริหารงานสหกิจศึกษา มีหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
สังกัดศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา รับผิดชอบงานด้านสหกิจศึกษา และการพัฒนาอาชีพนักศึกษา
 มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาอาชีพ (Career Development) และความพร้อมในการประกอบอาชีพ (Employability)
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กาหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดให้มีหลักสูตรสหกิจศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2547 โดยจัดเป็นรายวิชา
เลือก ลักษณะการเตรีย มความพร้อมจึง เป็ นการจัดอบรม 30 ชั่วโมง ก่อนปฏิบัติงานสหกิ จศึกษา ต่อมา
มหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาบังคับทุกหลักสูตร จึงมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการ
เตรียมความพร้อมเป็นกาหนดให้มีรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เป็นรายวิชาบังคับก่อนรายวิชา
สหกิจศึกษา จานวน 2 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมเต็มที่ก่อนปฏิบัติงานจริง
ประมวลการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ ยวกับ ความรู้ด้านสหกิจศึกษา
บุ ค ลิ ภ าพ ทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี สู่
ภาคปฏิ บั ติ ความพร้ อ มด้ า นเครื่ อ งใช้ ส านั ก งาน
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี ต่างๆ การเตรีย มความ
พร้ อ มด้ า นการสมั ค รงาน สั ม ภาษณ์ ง าน แนวโน้ ม
ทิศทางตลาดแรงงาน ตลอดจนความรู้ทางด้านวิชาชีพ
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ซึ่งรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จะมีรายวิชาเฉพาะในแต่ละสาขาวิชาที่เน้นเสริมสร้างความรู้เฉพาะเพื่อให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในสาขาวิชานั้นๆอย่างแท้จริง และอื่นๆ ผู้สอนประกอบด้วยสองฝ่าย คือ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา และอาจารย์ ประจาฝ่ายสหกิจศึกษา รูปแบบการสอนมีทั้งการบรรยาย การฝึก
ปฏิบัติจริง การเชิญวิทยากร สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมบรรยาย

การชี้ แจงให้นัก ศึกษาทราบเกี่ย วกับสหกิจศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เรียนมหาวิทยาลัย (โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา) เพื่อให้นักศึกษาตระหนัก และเห็นความสาคัญของการเตรียมตนเองให้พร้อมตลอด
ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพ และ
ความพร้อมในการประกอบอาชีพ จัดให้นักศึกษา
สหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการ Mockjob Interview
(ลัก ษณะโครงการเป็ นการเชิ ญวิ ทยากรภายนอก
บรรยายเกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงาน แนวโน้ม และ
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงาน และ
กิจกรรมที่สาคัญคือ การเชิญสถานประกอบการเข้า
มาร่วมรับสมัครงาน สัมภาษณ์งานเพื่อฝึกทักษะนักศึกษา ในการสมัครและสัมภาษณ์งาน ตลอดจนการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าทางาน)
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จัดให้มีการทดสอบความถนัดทางอาชีพ ทดสอบ EQ IQ ของนักศึกษาก่อน เพื่อสามารถให้
คาแนะนา และให้อาจารย์นิเทศได้ทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดูแลนักศึกษา
การให้ นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การน าเสนอ
ผลงานสหกิจศึกษา และเข้าร่วมชมนิทรรศการของนักศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงาน

จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยจัดเป็นโครงการสาคัญที่
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม ลักษณะการดาเนินงาน มีท่านอธิการบดี ท่านผู้บริหาร ให้โอวาทแก่นักศึกษา
การบรรยายพิเศษหรือการเสาวนา ร่วมกับตัวแทนสถานประกอบการ และการให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์
นิเทศก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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 การนิเทศของคณาจารย์นิเทศทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ
(ใช้ข้อมูลของแบบประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการ)
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กาหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4)
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นไปตามมาตรฐาน กล่าวคือ มีการนัด
หมายวันเวลาสาหรับการนิเทศกับสถานประกอบการล่วงหน้า และอาจารย์นิเทศก์ได้รับเอกสารการประเมิน
ล่วงหน้าตามมาตรฐานการดาเนินงานสหกิจศึกษา กาหนดเวลานิเทศ 1 ชั่วโมง ลาดับการนิเทศอาจารย์นิเทศ
พบพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างาน อาจารย์นิเทศพบนักศึกษา และพบร่วมกันทั้งสามฝ่าย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กาหนดให้มีการนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ 1-2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 1 ถึง 2 และครั้งที่ 2 ใน
สัปดาห์ที่ 9 ถึง 10 และเพื่อให้การนิเทศของคณาจารย์ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจะจัดให้มี
การประชุ ม อาจารย์ นิ เทศก่ อ นทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ทบทวนบทบาทหน้ า หน้ าที่ ขั้ น ตอนการนิ เ ทศ และการให้
คณาจารย์เห็นถึงความสาคัญของการนิเทศงานอย่างมีคุณภาพ
การกาหนดตัวบุคคลเป็นอาจารย์นิเทศ สาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ความถนัดของ
อาจารย์แต่ละท่านให้สอดคล้องกับลักษณะงาน/โครงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย อาจารย์นิเทศต้องมี
คุณสมบัติคือ เป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน มีประสบการณ์การสอน ไม่
น้อ ยกว่า หนึ่ ง ภาคการศึ ก ษา กรณีอ าจารย์ เ ริ่ม เป็ นอาจารย์ นิเ ทศครั้ งแรกจะจัด ให้ มีอ าจารย์ พี่ เลี้ ย ง และ
มหาวิทยาลัยจะออกคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์เป็นอาจารย์นิเทศก์
การดูแล ติดตามพฤติกรรมนักศึกษาสหกิจศึกษา ตลอดจนการจัดทารายงานวิชาการ/โครงงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย กาหนดให้คณาจารย์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทุกเดือนตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ ด้วยสื่อ
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ e-mail facebook เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดการติดตามในแต่ละเรื่องตาม
ช่วงเวลา เช่น สัปดาห์ที่ 1-2 กาหนดส่งรายละเอียดการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ 3 กาหนดส่งโครงร่างโครงงาน
การตรวจสอบเพื่อวัดคุณภาพการนิเทศงาน ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา เป็นประจาทุกภาคการศึกษา ปรากฏผลความพึงพอใจต่อปีการศึกษา ดังนี้
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13
- ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การนิ เ ทศงานสหกิ จ ศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ มาก
ค่าเฉลี่ย 3.80
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คณาจารย์นิเทศต้องประเมินผลที่ได้จากการนิเทศ มหาวิทยาลัยกาหนดให้คณาจารย์ประเมิน
สถานประกอบการ ประเมินนักศึกษาในเบื้องต้น ในขณะนิเทศ ปรากฏผลดังนี้
- ความพึ ง พอใจของอาจารย์ ที่ มี ต่ อ สถานประกอบการ ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
ค่าเฉลี่ย 4.24
 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสหกิจศึกษาและการพัฒนาคณาจารย์นิเทศ (พิจารณาจากการ
นาเสนอของสถาบัน)
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กาหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4)
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสหกิจศึกษา โดยการบริหารงานสหกิจ
ศึกษาในรูปแบบหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดูแล และ
คณะมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชาอย่างชัดเจนด้วย โดยฝ่ายสหกิจ
ศึกษาและการฝึกงาน ของมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะในการดาเนินงานสหกิจศึกษา การดาเนินงาน
ร่วมกับคณะ/สาขาวิชา อย่างใกล้ชิด มีการปรึกษาหารือก่อนดาเนินการ และมีเวทีประชุมร่วมกันใน
การประชุมกรรมการวิชาการเป็นประจาทุกเดือน
มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับว่าด้วยงานสหกิจศึกษา ซึ่งลงนามโดยสภามหาวิทยาลัย แสดงให้
เห็นว่ามหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และ
ข้อบังคับนี้ส่งผลให้การดาเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม
แรงใจให้กับคณาจารย์นิเทศ ซึ่งเป็นกลไกใน
การส่งเสริมสหกิ จศึก ษา จึงก าหนดประกาศ
อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
และมีรางวัล ส าหรับอาจารย์ นิเทศที่ชนะการ
ประกวดสหกิ จ ศึ ก ษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
หรือระดับเครือข่ายฯ เพื่อให้กาลังใจและเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นด้วย
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การส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการส่งเสริมภายในมหาวิทยาลัย
แล้ ว ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้ ภ าคี ต่ า งๆ ร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม สหกิ จ ศึ ก ษาด้ ว ย ได้ แ ก่ สถาน
ประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทาเอกสาร แผ่นพับเพื่อให้ความรู้ แก่สถานประกอบการ
การจัดโครงการนาเสนอสหกิจศึกษาแก่สถานประกอบการใหม่ การสร้างความสัมพันธ์กับสถาน
ประกอบการเดิมด้วยการเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ โดยผู้บริหารร่วมกิจกรรมด้วย
มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริมสหกิจศึกษา โดยการจัดทางานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางานสหกิจ
ศึก ษาของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ไ ด้จากผลงานวิจัย ผ่านเว็ปไซด์ และสามารถ
พั ฒนาสหกิ จศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย อย่ างต่อเนื่ อง และการส ารวจความพึ งพอใจของผู้มีส่ว น
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น ประจ าทุ ก ภาคการศึ ก ษา ไม่ ว่ า จะด้ า นนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ สถาน
ประกอบการ เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางาน ซึ่งถือเป็นกลไกในการส่งเสริมสหกิจศึกษาได้
เป็นอย่างดี
การพัฒนาคณาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยพัฒนาคณาจารย์นิเทศเสมอ โดยมีการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศก์ บทบาท
หน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ตั้งแต่บุคลากรเริ่มทางาน การจัดอบรมด้านสหกิจศึกษา การส่งคณาจารย์
เข้ า ร่วมอบรม จัดให้มี ระบบพี่ เลี้ย งกรณีอาจารย์เป็นอาจารย์ นิเทศก์ ครั้งแรก การให้ก าลังใจแก่
อาจารย์ในรูปแบบต่างๆ การจัดให้มีการประชุมคณาจารย์นิเทศก์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจาทุก
ภาคการศึกษา
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 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา และ/หรือ โครงงานของ
นักศึกษา
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กาหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4)
มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา /
โครงงานของนักศึกษา เนื่องจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติ งานสหกิจศึกษารับนักศึกษา
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา/โครงงานของนักศึกษา
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20
นักศึกษาปฏิบัติงานสองลักษณะ คือ งานประจา และโครงงาน มหาวิทยาลัยได้รับคาชื่นชมจาก
สถานประกอบการเกี่ยวกับนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานแทนพนักงานได้จริง และนักศึกษาหลายคนสามารถ
ทาโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาทาโครงงานควบคู่กับการทางานประจา เช่น นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 100 นักศึกษาทุกคนปฏิบัติงานประจาควบคู่กับโครงงาน
มหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึ กษา และโอกาสที่สถานประกอบการจะรับนักศึกษาเข้า ทางานในอนาคต ในภาพรวม
โอกาสในการรับนักศึกษาเข้าทางานในอนาคตมากกว่าไม่รับ ร้อยละ66 และมีนักศึกษาที่สถานประกอบการ
ตอบรับเข้าทางานภายหลังเมื่อสาเร็จการศึกษาหลายคน เช่น นายธรรมศักดิ์ เดชะวณิชชา สาขาวิชามัลติมีเดีย
และกราฟิกดีไซด์ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน บริษัท DIGITAL ZOO CO., LTD จังหวัดเชียงใหม่ และ
นางสาวปิยะวรรณ อรุณรักษ์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ร้าน เอ ดี ทู
เป็นต้น
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 ความพร้อมและ/หรือความริเริ่มในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษา
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กาหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)
มหาวิทยาลัยมั่นใจคุณภาพด้านการดาเนินงานสหกิจศึกษา เนื่องจากการดาเนินงานทุกขั้นตอน
เป็นไปตามมาตรฐานการดาเนินงานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย กอร์ปกับมหาวิทยาลัยมีคู่มือการดาเนินงาน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีคู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ใช้เป็นมาตรฐานการดาเนินงานควบคู่
กัน
มหาวิท ยาลัย มี ก ารจัดท าประมวลการสอน และ มอค.4 เพื่ อให้ก ารปฏิบัติงานสหกิ จศึก ษามี
คุณภาพ ถูกต้องตามหลักการ และทุกคนปฏิบัติได้
มหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสหกิจศึกษาทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินสถานประกอบการ การประเมินอาจารย์นิเทศ และการประเมินนักศึกษา ผลการ
ประเมินความพึงพอใจปรากฏดังนี้
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่ออาจารย์นิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13
- สถนประกอบการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายสหกิจศึกษาฯ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32
- อาจารย์นิเทศมีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24
- อาจารย์นิเทศมีความพึงพอใจต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.35
- นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานประกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.05
- นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์นิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.80
- นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของฝ่ายสหกิจศึกษาฯ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80
ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายสหกิจศึกษาฯ อยู่ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ
นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ ผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
ค่าเฉลี่ย 4.75 การดาเนินงานสหกิจศึกษาใช้ เครื่องมือการประกันคุณภาพ PDCA Kaizen QCC และมี
การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจาปีและการวิเคราะห์ SWOT ทางด้านการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาเป็นประจาทุกปี
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 ความพร้อมและ/หรือผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
สหกิจศึกษา
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กาหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4)
การถ่ายทอดเกี่ ยวกับสหกิ จศึก ษา
ประสบการณ์ ส หกิ จ ศึ ก ษา ตลอดจนผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาต่ อ สาธารณะชน
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดเสี ย งทาง
สถานีวิทยุ FM 101.25 เว็ปไซด์สหกิจศึกษา
ของมหาวิ ทยาลั ย เว็ ปไซต์ เ ครื อ ข่า ยเพื่ อ การ
พัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง แผ่นพับ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจในวง
กว้างสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีแผนการใน
การถ่ายทอดผ่าน Hack Cable TV สาหรับรายงานทางวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีกระบวนการใน
การเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกสถาบันเช่นกัน ได้แก่ จัดเก็บไว้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่งให้สถาน
ประกอบการ เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์สหกิจศึกษา เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย youtube และมีการประชาสัมพันธ์
งานสหกิจศึกษาในวงกว้าง ครอบคลุม 3 ภาคี ได้แก่
- สถานประกอบการ มหาวิทยาลัย มีการนาเสนอสหกิจศึกษาต่อสถานประกอบการ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและภาษีที่เกี่ยวข้อง ด้วยการออกไปพบปะ นาเสนอ ณ สถาน
ประกอบการ และการส่งเอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้กับสถานประกอบการมากกว่า 200 แห่ง
ดาเนินการกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
- สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการนาเสนอสหกิจศึกษาทั้งในสถาบันตนเอง และต่าง
สถาบัน มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการดาเนินงานสหกิจศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ศึกษาดูงาน
ด้านสหกิจศึกษาซึ่งมีทั้งสถาบันในเครือข่ายฯ ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ และสถาบันจากเครือข่ายฯ ภาคกลางตอนล่าง และผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- นักศึ กษา มหาวิทยาลัย เผยแพร่ความรู้ด้านสหกิ จศึกษาให้กับสถาบันตนเอง และต่าง
สถาบัน ในส่วนสถาบันตนเอง นาเสนอสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้ามาศึกษา และก่อนออก
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ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาหรับต่างสถาบัน เผยแพร่สหกิจศึกษาด้วยการเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการพัฒนาและคิดค้น
นวัตกรรมสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้มีการ
จัดการด้าน Kaizen และ QCC อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลงาน
นวัตกรรมสหกิจศึกษา (1) การส่งรายงานวิชาการแก่สถาน
ประกอบการเป็นรูปเล่ม ปรับเปลี่ยนเป็นส่ง CD แทน เพื่อ
ความทันสมัย และลดค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา (2) การเผยแพร่
ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะมากขึ้น เดิมมีการจัดเก็บเฉพาะ
ภายในมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ ปรับให้มีการ
เผยแพร่ทางออนไลน์มากขึ้น เช่น เว็ปไซต์สหกิจศึกษา สถานีวิทยุ FM 101.25 (3) กระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาโดยเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา 100 เปอร์เซ็นต์ มีการปรับกระบวนการ
ส่งผลให้เกิดการลดขั้นตอน และสร้างความพึงพอใจต่อสถานประกอบการมากขึ้น (4) การถ่ายทอดผลงาน
นักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ และปัจจุบันมหาวิทยาลัยบริหารจัดการและดาเนินงานสหกิจศึกษาด้วยระบบ
สหกิจศึกษาออนไลน์ ซึ่งทาให้เกิดความสะดวกต่อนักศึกษา คณาจารย์ และฝ่ายสหกิจศึกษาฯ สามารถลด
ต้นทุน ขั้นตอนการดาเนินงาน และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
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 มีสถานประกอบการที่ร่วมรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีสถานประกอบการ
หลากหลาย (ต่างประเทศ, สถานประกอบการมีหลายประเภท ฯลฯ)
*แสดงการเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษาและ/หรือ หลักสูตรสหกิจศึกษา ที่ผ่านมา
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กาหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4)
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดหลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาบังคับทุกหลักสูตร ทาให้จานวน
นักศึกษาสหกิจศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนนักศึกษาทั้งหลักสูตร จานวนสถานประกอบการจึงเพิ่ม
ไปตามสัดส่วนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาและสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษามีความหลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัย มี
กลยุทธ์ในการเพิ่มจานวนสถานประกอบการและการรักษาสัมพันธภาพอันดีกับสถานประกอบการได้แก่
การจัดโครงการนาเสนอสหกิจศึกษาต่อสถานประกอบการ การเยี่ยมเยี่ยนสถานประกอบการการลงนาม
บันทึกความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการ เป็นต้น
ปีกำรศึกษำ
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

จำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษำ
5
6
6
6
6
7
10
14

ร้อยละของนักศึกษำสหกิจศึกษำ
15.26
5.28
15.88
53.26
100
100
100
100

การส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาออกปฏิบัติงาน ณ
ต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้จานวนนักศึกษาปฏิบัติงานนานาชาติเพิ่มขึ้น ดังตาราง
ปีกำรศึกษำ
จำนวนนักศึกษำ (คน)
ประเทศ
2551
1
มาเลเซีย
2553
6
มาเลเซีย
2554
7
มาเลเซีย / รัสเซีย

