ประเด็นห ัวข้อ
ึ ษา
กิจกรรมขนตอนหล
ั้
ังสหกิจศก
(ขั้นตอนสหกิจศึกษา มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อน-ระหว่าง-หลังสหกิจศึกษา)
_________________________________________

การกลับมารายงานตัวฯและเตรียมจัดวันปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
ในสัปดาห์ ที่ 17 (วันที่ 24-28 เมษายน 2560) นักศึกษาต้องกลับมารายงานตัวต่ออาจารย์นิเทศฯของตนเองเพื่อรับ
การสัมภาษณ์ และนัดหมายการนาเสนอผล ณ มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมทั้งส่งรายงานฯฉบับสมบูรณ์ จานวน 3 ฉบับ (ไม่รวมที่
นักศึกษาส่งให้แก่สถานประกอบการ 1 ฉบับ) เพื่อมอบให้แก่สาขาวิชา 1 ฉบับ งานสหกิจศึกษาฯ 1 ฉบับ และนักศึกษาเก็บไว้
ส่วนตัว 1 ฉบับ
ในสัปดาห์ที่ 18 (วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 : สาขาวิชาสามารถกาหนดวัน เวลา สถานที่ได้) งานสหกิจศึกษาฯ ฝ่าย
วิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาจัดสัมมนาวิชาการเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนนาเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาในวันปัจฉิม
นิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ขณะเดียวกันอาจารย์นิเทศฯจะรวบรวมคะแนนและบันทึกการส่ง
เกรดนักศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สานักทะเบียนฯกาหนดไว้ รวมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการประเมินนักศึกษาและผลการดาเนินงาน
สหกิจศึกษาให้งานสหกิจศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

หมายเหตุ : งานสหกิจศึกษาฯจะมีหน้าที่จัดทาสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาเพื่อมอบให้นักศึกษาที่ผ่านการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคน รวมทั้งการออกหนังสือเพื่อขอบคุณสถานประกอบการทุกแห่ง สาหรับของที่ระลึก
มอบให้สถานประกอบการนั้น ขอให้ใช้งบประมาณของสาขาวิชาที่จัดสหกิจศึกษา

ประเด็นห ัวข้อ
ึ ษา
การจ ัดทาฐานข้อมูลการดาเนินงานสหกิจศก
_________________________________________

 สาหรับสาขาวิชา
อาจารย์นิเทศฯจะต้องจัดทาและรวบรวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง จานวน 6 แบบฟอร์ม เพื่อจะเป็นประโยชน์ตอ่ สาขาวิชา
และในการจัดทา มคอ.6 รายวิชาสหกิจศึกษาด้วย (หลังดาเนินการจัดสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาตาม
กระบวนการสหกิจศึกษา) ซึง่ ประกอบด้วย

1. FM : PYU 01
2. FM : PYU 02
3. FM : PYU 03
4. FM : PYU 04
5. FM : PYU 05
6. FM : PYU 06

แบบบันทึกข้อมูลสถานประกอบการ
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
แบบสอบถามนักศึกษาเกีย่ วกับสถานประกอบการ
แบบขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา
แบบสรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา

อีกเรื่อง คือ การคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายประจาปี (ทุกปี) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และจะดาเนินการคัดเลือกผลงานไปแข่งขัน
ในระดับชาติต่อไป (มอบรางวัลในวันสหกิจศึกษาไทย กาหนดจัดทุก ๆวันที่ 6 มิถุนายนของทุกปี)

สาหรับวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 กาหนดในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมดิเอ็ม
เพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) โดยกาหนดขอบเขตผลงานสหกิจศึกษา คือ เป็นผลงานในภาคการศึกษาที่ 1 (ยังไม่เคย
ส่งเข้าประกวดฯ) ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กาหนดให้
ส่งผลงานมายังงานสหกิจศึกษาฯภายในเดือนมีนาคม 2560 ทั้งนี้เพื่องานสหกิจศึกษาฯ จะได้รวบรวมส่งผลงานให้เครือข่ายฯ
พิจารณาและตัดสินรางวัลภายในเดือนเมษายน 2560 ที่จะถึงนี้

 ด้านหน่วยงานสหกิจศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ
จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลการ
ดาเนินงานเข้าในระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ ได้แก่
1.การกรอกข้อมูลฯในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ของเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนบน ภายใต้ชื่อ http://www.coop-ed-uncen.com
2. การกรอกข้อมูลฯในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ระบบ
ฐานข้อมูลสหกิจึกษาไทย
ศึ
ภายใต้ชื่อ http://dev.coop-ed-uncen.com

หมายเหตุ
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 มีเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เป็นเจ้าภาพจัด และในระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2560 สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World
Association for Cooperative Education – WACE) ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตัล (ประเทศไทย)และสมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสหกิจ
ศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และคณะเจ้าภาพฯมี
ความเห็นร่วมกันให้จัดการประชุมพร้อมกับการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ : The
Empress Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ โดยกาหนดให้มีกิจกรรมร่วมกันในช่วงเช้าของวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ด้วย
และมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบหมายให้เป็นสถาบันร่วมจัดงานฯในคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่
34/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทางานจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจาปี พ.ศ.2560 รวม 2 คณะทางานฯได้แก่
คณะทางานฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับและคณะทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ึ ษา
สหกิจศก

“รูจ
้ ักตน รูจ
้ ักคน รูจ
้ ักงาน”
__________________________________________________________________
ติดต่อ : งานสหกิจศึกษาฯ ได้ที่ อาคารเพ็นเทคอสต์(PC) Pentecost Building
ชั้น 2 ห้อง PC 209 โทร. 7239 โทรสาร 053-243591
มือถือ 089-4316585 e-mail: chensiri@gmail.com, chensiri_c@payap.ac.th
http://academic.payap.ac.th
facebook กลุ่ม สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ facebook fan page : งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
สืบค้นระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานสหกิจศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ได้ที่ http://www.coop-ed-uncen.com

