ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการข้ อมูล
สหกิจศึกษาออนไลน์ของเครื อข่ายส่งเสริมการ
พัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนเพื่อความยัง่ ยืน
เจ้ าของโครงการ :
เครื อข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
สถาบันผู้รับผิดชอบโรงการ :
งานสหกิจศึกษา สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันสมาชิกร่ วมดาเนินการ : ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา มหาวิทยาลัย
นอร์ ท-เชียงใหม่
วิทยาลัยเชียงราย และวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮอ่ งสอน
ระยะเวลาการจัดโครงการ : รวม
6 เดือน เริ่มตังแต่
้ เดือนเมษายน - กันยายน 2556
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษาอย่างยัง่ ยืนและการกาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกเครื อข่าย
โดยเฉพาะการรวบรวมข้ อมูลผลการดาเนินงานด้ านสหกิจศึกษาของเครื อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9
เครื อข่าย ซึง่ ที่ผา่ นมามีการรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวอย่างไม่เป็ นระบบและไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดย
เครื อข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน จึงได้ จดั ทาโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาออนไลน์
เพื่อให้ สถาบันสมาชิกได้ จดั ทาฐานข้ อมูลผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบัน และให้ ฐานข้ อมูล
ดังกล่าวเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ เพื่อ ที่จะเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ข่าวสาร และแหล่ง
ความรู้ด้านสหกิจศึกษาของเครื อข่ายฯ และสามารถนาข้ อมูลในฐานข้ อมูลมาใช้ วิเคราะห์การดาเนินงาน
สหกิจศึกษาของเครื อข่าย เพื่อพัฒนาการดาเนินงานสหกิจศึกษาของเครื อข่ายให้ มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึง่ งานสหกิจศึกษา สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ รับการอนุมตั ิ
ให้ เป็ นผู้ดาเนินการโครงการพัฒาสหกิจศึกษาออนไลน์ ร่วมกับเครื อข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จานวนทัง้ 16 สถาบัน โดยกาหนดแผนการดาเนินงานไว้ รวม 5 เดือน
เริ่มตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2555-มีนาคม 2556 แล้ วนัน้
ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้ มีข้อกาหนด
โครงการ(TOR) โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเครื อข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี งบประมาณ 2556 โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กับเครื อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาทัง้ 9 เครื อข่ายทัว่ ประเทศ ดังนัน้ เครื อข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะพัฒนาและต่อยอดฐานข้ อมูลสหกิจ

ศึกษาเบื ้องต้ นที่ได้ รับจากการดาเนินงานโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาออนไลน์ จึงสมควรให้ จดั ทาโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังกล่าว ภายใต้ ชื่อ “โครงการบริหาร
จัดการข้ อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ ของเครือข่ ายส่ งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนเพื่อความยั่งยืน”ขึ ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อต่อยอดและแสวงหาแนวทาง รวมทังหาวิ
้ ธีปฏิบตั ทิ ี่ดีที่จะช่วยให้ การบริหารจัดการข้ อมูล สหกิจ
ศึกษาออนไลน์ของเครื อข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ให้ เป็ น
รูปธรรมและเกิดความยัง่ ยืน สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการข้ อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ใน
เครื อข่ายภูมิภาคอื่นได้
3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
สถาบันสมาชิกเครื อข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
จานวน 16 สถาบัน ดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
3. มหาวิทยาลัยพายัพ
4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยฟาร์ อิสเทอร์ น
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
9. มหาวิทยาลัยเนชัน่
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12. มหาวิทยาลัยพะเยา
13. วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง
14. วิทยาลัยเชียงราย
15. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮอ่ งสอน
16. วิทยาลัยชุมชนแพร่

4. วิธีการดาเนินการ แบ่งออกได้ ดังนี ้
4.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาความเข้ าใจการบริหารจัดการสหกิจศึกษาในระบบสหกิจ
ศึกษาออนไลน์ของสถาบันสมาชิกเครื อข่ายฯทัง้ 16 สถาบัน
4.2 การพบปะหารื อ การเสวนาแลกเปลี่ยน การจัดประชุมร่วมกับคณะทางานฯ ผู้แทนหรื อ
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิกให้ ครบทัง้ 16 สถาบัน ๆละไม่น้อยกว่า 2 ครัง้
4.3 การวางแผนเพื่อจัดการข้ อมูล การจัดประชุมหรื อการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับคณะทางานฯ
ผู้แทนหรื อบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาทัง้ 16 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จานวน 2 ครัง้
4.4 การสรุปและนาเสนอรายงานความก้ าวหน้ า การดาเนินงานตามโครงการฯ ให้ สถาบันแม่ขา่ ยฯ
คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายงานสรุปเดือนละ 1 ครัง้ )
4.5 การนาเสนอ สรุป ผลการดาเนินงานตามโครงการฯต่อที่ประชุมคณะทางานเครื อข่ายเพื่อ
พัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันแม่ขา่ ยฯ)
4.6 จัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการฯ รวมทังการติ
้
ดตามผลและประเมินผล
5. งบประมาณดาเนินงาน
5.1 ประมาณการรายรับ งบประมาณของเครื อข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ที่ได้ รับการจัดสรรจากโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของเครื อข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประจาปี งบประมาณ 2556
รวม จานวนเงิน
120,000.00 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้ วน
)
5.2 ประมาณการรายจ่าย
จานวนเงิน
120,000.00 บาท แยก ดังนี ้
1) ค่าจัดการเสวนาสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนและการจัดประชุมสัญจรร่วมกับคณะทางานฯ
ตามสถาบันสมาชิกทัง้
16 สถาบัน สถาบันละไม่น้อยกว่า 2 ครัง้
จานวนเงิน
30,000.00
บาท
2) ค่าจัดประชุมคณะทางานรวมทัง้ 16 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยพายัพ รวม 2 ครัง้
จานวนเงิน
10,000.00
บาท
3) ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม โปสเตอร์
จานวนเงิน
5,000.00 บาท
4) ค่าวิเคราะห์ วางแผน จัดทา ปรับปรุง พัฒนาและติดตังระบบ
้
จานวน
25,000.00
บาท
5) ค่าเช่าพาหนะและน ้ามันเชื ้อเพลิง จานวน
20,000.00
บาท

จานวน

6) ค่าตอบแทนคณะทางานฯ รวม 16 สถาบัน ๆละ 1,500 บาท
24,000.00
7) ค่าจัดทาคูม่ ือ
จานวน
6,000.00
รวม จานวนเงิน
120,000.00
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้ วน

บาท
บาท
บาท
)

6. แผนการดาเนินงาน กาหนดไว้ รวม 6 เดือน เริ่มตังแต่
้ เดือนเมษายน - กันยายน 2556 ดังตารางข้ างล่างนี ้
แผนการดาเนินงาน
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาความเข้ าใจการบริหาร
จัดการสหกิจศึกษาในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ของ
สถาบันสมาชิกเครือข่ายฯทัง้ 16 สถาบัน
การเสวนาแลกเปลี่ยน การจัดประชุมร่วมกับ
คณะทางานฯ ผู้แทนหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสหกิจ
ศึกษาของสถาบันสมาชิกให้ ครบทัง้ 16 สถาบัน
วางแผนเพื่อจัดการข้ อมูล การจัดประชุมหรือการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการร่วมกับคณะทางานฯ ผู้แทนหรือบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาทัง้ 16 สถาบัน ณ
มหาวิทยาลัยพายัพ
สรุปและนาเสนอรายงานความก้ าวหน้ า การดาเนินงาน
ตามโครงการฯ
ให้ สถาบันแม่ข่ายฯ คือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายงานสรุปเดือนละ 1 ครัง้ )
นาเสนอ สรุป ผลการดาเนินงานตามโครงการฯต่อที่
ประชุมคณะทางานเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันแม่ข่ายฯ)
สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการฯ รวมทังการติ
้
ดตาม
ผลและประเมินผล
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7. หน่ วยงานที่รับผิดชอบและหัวหน้ าโครงการฯ
7.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ แก่ งานสหกิจศึกษา สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว ตาบลหนองป่ าครั่ง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 053-851478-86 ต่อ 344
โทรสาร 053-243591
7.2 หัวหน้ าโครงการฯ ได้ แก่ นายเจนศิริ จันทร์ ศริ ิ หัวหน้ าสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
พายัพ โทร.089-4316585 e-mail: chensiri@gmail.com หรื อ chensiri_c@payap.ac.th
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
สถาบันสมาชิก เครื อข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน จานวน
16 สถาบัน จะมีรูปแบบและข้ อมูลการบริหารจัดการ สหกิจศึกษาออนไลน์ ของเครื อข่ายฯอย่างเป็ นรูปธรรม
และยัง่ ยืน รวมทังสามารถใช้
้
เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการข้ อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ในเครื อข่าย
ภูมิภาคอื่นได้
____________________________________________

