แบบรายงานผลการดําเนินงาน
การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู ดานการผลิตบัณฑิต
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
********************************************
1. หนวยงานสังกัด คณะวิทยาการจัดการ
2. ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสูความเปนเลิศ
3. ที่มาและความสําคัญของผลงาน
สหกิจศึกษา ( Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาที่เนนประสบการณจากการปฏิบัติงาน
จริงในองคกรผูใชบัณฑิต (Work Based Learning)โดยนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ไดทํางานตรงตาม
สาขาวิชาชีพ และมีประโยชนตอองคก รผูใชบัณฑิตซึ่ง กําหนดงานเปนโครงการพิเ ศษที่ส ามารถสําเร็จ ได
ภายใน 4 เดือน โดยองคกรผูใชบัณฑิตจัดหาพี่เลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทําหนาที่กํากับ และ
ดูแลการทํางานของนัก ศึก ษาสหกิจศึกษา ชวยใหนักศึก ษาสามารถเรียนรู และพัฒ นาทัก ษะที่เปนความ
ตองการขององคก รผูใชบัณฑิตไดเปนอยางดี จึงมีก ารขยายและนําสหกิจศึกษาไปใชอยางแพรห ลาย ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จะเห็นไดวาสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมันและในอีก
หลายๆประเทศไดใชสหกิจศึกษาในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอยางแทจริงและมีการไดรับประโยชนรวมกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต มีการแพรขยายไปในประเทศตางๆทั่วโลก
การศึก ษาระบบสหกิจ ศึกษา เปนระบบที่นัก ศึกษา ตองออกปฏิบัติงานยัง สถานประกอบการจริง
เพื่อใหนักศึกษาไดประสบการณตรง เพื่อใหนักศึกษาไดนําเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติตาง ๆ ที่
ไดศึกษามา ไปปฏิบัติในสถานประกอบการ เปนการเชื่อมตอระหวางโลกของการศึกษาและโลกของการ
ทํางาน เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนออกสูโลกภายนอก

4. ประวัติหนวยงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2528 เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น ดวยการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกการจัดการสํานักงาน และวิชาเอกการจัดการ
ทั่วไป ในระดับอนุปริญญา ตอมาในป พ.ศ. 2531 ไดเปดหลักสูตรเพื่อตอยอดใหกับผูเรียนในวิชาเอกการ
จัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) และเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป วิชาเอกการจัดการ
ทั่วไปและวิชาเอกบริหารธุรกิจ ป พ.ศ. 2533 คณะฯไดเขารวมโครงการความรวมมือระหวางสถาบันราชภัฏ
กับสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเทศแคนาดา เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการทั่วไป หลังจากนั้น
คณะฯ ก็ไดเปดสอนในหลากหลายสาขาวิชามากขึ้น อาทิเชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ในปพ.ศ. 2548 คณะวิทยาการจัดการไดเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการ โดยแบงเปน 3 ภาควิชา
คือ (1) ภาควิชาเศรษฐศาตรและบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย 5 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาการจัดการทั่วไป
กลุ ม วิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ กลุ ม วิ ช าการตลาด กลุ ม วิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย และกลุ ม วิ ช า
เศรษฐศาสตรธุรกิจ (2) ภาควิชาการเงินและการบัญชี ประกอบดวย 2 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาการเงินการ
ธนาคารและกลุม วิชาการบัญ ชีและ (3) ภาควิชานิเ ทศศาสตร ประกอบดวย 2 กลุม วิชา ไดแก กลุม วิชา
ประชาสัมพันธและกลุมวิชาวารสารศาสตร
ตอมาคณะวิท ยาการจัดการไดตระหนัก ถึง ภาคธุร กิจ และอุตสาหกรรมซึ่ง มีบทบาทอยางมากตอ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพัฒนาผูบริหารองคกรหรือนักธุรกิจในทองถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันและดําเนินงานทางธุรกิจ จึงมีความจําเปนที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบ ในป พ.ศ. 2548 จึงได
จัดโครงการการจัดการศึกษาสําหรับนักบริหารธุรกิจ (Executive Business Administration Program:
Ex.B.A.) หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปจจุบันเปดสอน ณ ศูนยสุราษฎรธานี เปนรุนที่ 4 และ
หนวยบริการฐานพื้นที่กระบี่เปนรุนที่ 3 และ ป พ.ศ. 2549 เปดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการการคลัง โดยความรวมมือทางวิชาการกับองคการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหนา
การเงินของทองถิ่น ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิ
สติกส หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเ ทศศาสตร หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าเศรษฐศาสตร หลัก สูต รบัญ ชีบั ณ ฑิต หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร าษฎรธานี ตั้งอยูเลขที่ 272 หมู 9 ตําบลขุนทะเล
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี รวมทั้งมีหนวยบริการฐานพื้นที่ 2 หนวยบริการ 1 ศูนยการศึกษา คือ
หนวยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร เปดสอนสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ตั้งอยูเลขที่
140 หมู 8 ตําบลขุนกระทิง อําเภอเมือง จังหวัดชุมชน (ปดศูนยภาคเรียนที่ 1/2559)
หนวยบริการฐานพื้นที่ จังหวัดระนอง เปดสอนที่วิทยาลัยเทคนิคระนอง ตั้งอยูเลขที่ 155 หมู 3 ตําบล
บางนอน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง (ปดศูนยภาคเรียนที่ 1/2558)
ศูนยการศึกษาอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เปดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
ตั้งอยูเลขที่ 36 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว หมู 6 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และเปาหมาย
ปรัชญา (Philosophy)
“สรางองคความรู เชิดชูคุณธรรม วิทยาการกาวล้ํา นําทองถิ่นพัฒนา”
วิสัยทัศน (Vision)
คณะวิทยาการจัดการ เปนองคกรชั้นนําที่มีความเปนเลิศทางการศึกษาดานบริหารธุรกิจ บัญ ชี
เศรษฐศาสตร และนิเทศศาสตร การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมภายใตระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พันธกิจ (Mission)
เพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน คณะวิทยาการจัดการ จึงมีพันธกิจที่จะตองดําเนินการ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตรและเศรษฐศาสตรที่มีความรูคูคุณธรรม เพื่อ
สรางนักธุรกิจชั้นนํา
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางสรรคความรู เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
3. บริการวิชาการแกสังคม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณาจารยและประสานความรวมมือ
ระหวางคณะกับทองถิ่นรวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
4. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรางความรูความเขาใจ ในคุณคา
เพื่อการอนุรักษเผยแพรและสืบสานศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
6. พัฒ นาศัก ยภาพนัก ศึก ษา อาจารยและบุคลากรในดานภาษา เทคโนโลยีและดานอื่น ๆ เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
7. บริหารจัดการคณะโดยใชหลักธรรมาภิบาลอัตลักษณบัณฑิตมีความเปนมืออาชีพ รูจริงทําได มี
จิตวิญญาณแหงความมุงมั่นและมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน

คานิยมหลักของคณะวิทยาการจัดการ
Masery
: มีความเปนมืออาชีพ
Spirit
: มีจิตวิญญาณแหงความสําเร็จ
Creativity
: มีความคิดสรางสรรค

8 Masery of MSc : 8 คุณลักษณะ “บัณฑิตมืออาชีพ” คณะวิทยาการจัดการ
1. Personality : มีบุคลิกภาพที่ดี
2. Knowledge : มีความรูดี
3. Leadership : มีภาวะผูนํา
4. Moral&Ethics : มีคุณธรรม จริยธรรม
5. Management Skill : มีทักษะบริหารจัดการ
6. Talent : มีความสามารถในการใชภาษาและเทคโนโลยี
7. Human Relationship : มีมนุษยสัมพันธที่ดี
8. Professional Leader : เปนผูนําวิชาชีพ
4 Spirit of MSc : 4 ความมุงมั่นของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
1. มีความมุงมั่นที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา
2. มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆ ดาน
3. มีความมุงมั่นที่จะทําความดีและชวยเหลือสังคมตามกําลังของตนเอง
4. มีความมุงมั่นที่จะใชองคความรูเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
4 Creativity of MSc
1. Dream
2. Dare
3. Do
4. Believe

:
:
:
:
:

4 ความสรางสรรคของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
มีความฝนที่สรางสรรค
มีความกลาในการคิดนอกกรอบ
ลงมือทําอยางสรางสรรค
เชื่อมั่นอยูเสมอวาเราทําได

เปาหมายของคณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร 8 คุณภาพ
1. คุณภาพคน (Quality of Human Resources)
คณะวิทยาการจัดการ มีทรัพยากรบุคคลอันประกอบดวย นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่และศิษยเกา
ซึ่ง “คน” เหลานี้คือสวนสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนคณะ สรางผลงานความสําเร็จ ชื่อเสียง และการยอมรับ
จากสัง คม จึง มีความจํา เปนตอง “ยกระดับ” และ “เสริมคุณภาพ” ดวยการสนับ สนุนใหเ รียนรูและหา
ประสบการณอยูตลอดเวลา พัฒนาผูบริหารและเจาหนาที่ใหสามารถทํางานอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สรางองคกรที่เอื้อตอการเรียนรู มีการระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ “คน”
ของคณะทุกคนสามารถทํางานอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสุข และภาคภูมิใจที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งของ
คณะวิทยาการจัดการ
แผนงานตามยุทธศาสตร
1. สรางสังคมแหงการเรียนรู โดยสงเสริมการจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management)
2. กํ าหนดสมรรถนะ (Competency) ของบุ คลากรใหค รบทุก ตํา แหน ง และจั ดทํ าแผนพัฒ นา
บุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะและจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual Development Plan)
3. สรางการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ (Employee Engagement) ปลุกจิตสํานึกรักองคกร
และปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Mindset) ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มดานผลงานใหเกิดขึ้นกับ
องคกร
4. เสริมสรางวัฒนธรรมความเปนมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพของคนใหกับบุคลากรของคณะ
5. พัฒนาระบบการบริหาร “คน” ใหมีบทบาทเชิงรุกเพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองและองคกร และตอบสนองตอการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการไดเต็มศักยภาพ
6. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการที่มุงเพิ่มศักยภาพในดานการเรียนการสอน การใชภาษา
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และบุคลากรสายวิชาการที่เพิ่งเขาทํางานตองไดรับการเตรียม
ความพรอมกอนเริ่มสอนในชั้นเรียนจริง รวมทั้งเนนการพัฒนาอาจารยตามผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
7. สงเสริมการพัฒนาอาจารยใหครอบคลุมทั้งทางดานคุณวุฒิ และการเรงรัดการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ
8. สง เสริมใหอาจารยเขารวมประชุม ทางวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุนเขาฝกอบรม ประชุม เพื่อพัฒนาการทํางานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
9. มุงสรางบรรยากาศใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน มีความมั่นคง มีแรงบันดาลใจในการทํางาน
เพื่อองคกร และมุงมั่นรวมกันขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการ

2. คุณภาพหลักสูตร (Quality of Curriculums)
คณะวิทยาการจัดการ ตองพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถรับใชชุมชนทองถิ่นได
อยางแทจริง ผานการบูรณาการองคความรูที่สําคัญในศาสตรของสาขาวิชาตาง ๆ ขับเนนศาสตรที่คณะมีความ
เชี่ยวชาญใหมีความโดดเดน เปนที่รูจัก และยอมรั บ พัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ที่ตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน ผูใชบัณฑิต และทันตอกระแสโลก สรางความยืดหยุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่หลากหลายสามารถ
ตอบสนองตอผูเรียนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งเสริมสรางประสบการณใหกับนักศึกษาผานหลักสูตรที่เนนการเรียนรู
คูการปฏิบัติ
แผนงานตามยุทธศาสตร
1. พัฒนาหลักสูตรใหมที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต และชุมชนทองถิ่น
2. สงเสริมการสรางความยืดหยุนในการจัดการศึกษาสําหรับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยการจัดทําหลักสูตร
ที่มีความหลากหลาย ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรปริญญาใบที่ 2 โดยมีการ
เทียบโอนหนวยกิจ
3. สงเสริมการพัฒนาหลัก สูตรในสาขาที่คณะวิทยาการจัดการมีความเชี่ยวชาญและโดดเดน และ
ยกระดับคุณภาพสูการเปนหลักสูตร/โปรแกรมแชมเปยนส (Program Champion)
4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และสรางโอกาสทางการแขงขัน
ในอนาคต
5. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ
รวมถึงการสรางหลักสูตรรวมกับภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ
6. ปรับโครงสรางหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการทั้งระบบ ผานกระบวนการ ยุบหลักสูตรที่ไมมี
ผูเรียนและไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน พัฒนาหลักสูตรที่ไดรับความนิยมใหเปนหลักสูตรนานาชาติ
ควบคูไปดวย สรางคณะและหลักสูตรที่เปนอนาคต เชน คณะนิเทศศาสตร หลักสูตร Animation, หลักสูตร
Social Media / New Media, หลักสูตร ธุรกิจ Digital เปนตน
7. สงเสริมใหหลักสูตรตาง ๆ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเขามาเปนที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรตาง ๆ ใหเหมาะสมและทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
3. คุณภาพบัณฑิต (Quality of Graduates)
คณะวิทยาการจัดการ จะขับเคลื่อนคุณภาพบัณฑิตผานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน ใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูคูการปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ สงเสริมการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความพรอมในดานวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม จิต
อาสา โดยเนนพัฒนาศักยภาพในการคิดวิเคราะห ไอที การสื่อสาร ภาษาการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
เปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาใหบัณฑิตมีความเปนมืออาชีพ มีความคิดสรางสรรค สามารถรับใช
และพัฒนาชุมชนทองถิ่นได

แผนงานตามยุทธศาสตร
1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนสูการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เกิดปญญาและทักษะชีวิต “รูจริง ทําได”
2. ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหเกิดปฏิสัมพันธของผูเรียนกับเนื้อหา และ
ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยผูสอนกับผูเรียนใหมากยิ่งขึ้น
3. พัฒ นาสื่อ การเรี ยนรู แ ละบทเรี ย นออนไลน ที่ มีคุ ณ ภาพ รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การจั ดสถานที่ แ ละ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรู (Learning Space)
4. ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน กฎเกณฑ ในการรับนักศึกษาใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับใน
คุณภาพควบคูกับการกําหนดมาตรฐานนักศึกษาใหมีทักษะที่จําเปนตอการแขงขันในตลาดแรงงาน (ทักษะดาน
ไอทีและภาษา) กอนออกไปฝกงานและจบการศึกษา
5. สงเสริมการพัฒนางานดานสหกิจศึกษา ปรับปรุงกระบวนการฝกประสบการณของนักศึกษากอน
เปนบัณฑิต และสนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการมีงานทําของ
บัณฑิต
6. มุงเนนปฏิบัติการเชิงรุกในการประชาสัมพันธสาขาวิชาที่โดดเดนของคณะ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณภาพเขามาศึกษาตอที่คณะวิทยาการจัดการ
7. สงเสริมใหนักศึกษาสรางผลงาน เขารวมการประกวด/แขงขันในศาสตรที่เรียน เพื่อสรางชื่อเสียงให
เกิดการยอมรับในบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ
8. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิต ผานการจัดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะดานตาง ๆ ของบัณฑิต
รวมถึงการรณรงคและปลูกฝงใหบัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม และมีจิตสํานึกสาธารณะ
4. คุณภาพวิจัย (Quality of Research)
คณะวิทยาการจัดการ จะสรางงานวิจัยที่มีความหมายตอชุม ชนทองถิ่น เนนตอบโจทย สรางองค
ความรู และแกปญหาใหกับ ชุมชนทองถิ่นเปนหลัก เนนการทํางานรวมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต
ระดับทองถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ สงเสริมสนับสนุนการสรางผลการวิจัยของอาจารย และบุคลากร ใหผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพ สง ผลกระทบตอชุม ชนทองถิ่น สามารถตีพิม พในวารสารวิชาการที่เ ปนที่ยอมรับ ใน
ฐานขอมูลสากล รวมทั้งสรางหนวยวิจัยเพื่อยกระดับเปนศูนยนวัตกรรมการวิจัยเพื่อชุมชนทองถิ่นในอนาคต

แผนงานตามยุทธศาสตร
1. พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัยรุนใหม ใหมีระบบพี่เลี้ยง การฝกอบรม การพัฒนาโครงการ/ขอเสนอ
การเขารวมกลุมวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัย รวมถึงการพัฒนา Career path ของอาจารยที่เนนการทําวิจัยเปน
หลักใหชัดเจน
2. สงเสริมภาพลักษณการวิจัย และสรางผลกระทบตอชุมชนทองถิ่น โดยกําหนดยุทธศาสตรการวิจัย
ที่ตอบโจทยพื้นที่ และสามารถนําองคความรูมาใชเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นได
3. สงเสริมเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
4. สงเสริมการทํางานวิจัยรวมกันระหวางสาขาวิชาตาง ๆ ภายในคณะ พรอมทั้งสรางกลไกสนับสนุน
ความรวมมือระหวางสาขาวิชาตาง ๆ
5. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยวิจัยทางธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น ที่บูรณาการการทํางานเปนทีม
ของอาจารยในคณะวิทยาการจัดการ โดยรวมกลุมนักวิจัยในศาสตรที่เชี่ยวชาญใหเปนพลังในการขับเคลื่อน
งานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
6. ปฏิรูประบบการเผยแพรผลงานวิจัย และองคความรู สูชุมชนทองถิ่นใหเปนการสื่อสารแบบทั่วถึง
และตอเนื่อง
7. วิเคราะหความตองการดานงานวิจัยของตลาดในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม เพื่อ การนําไปใช
ประโยชนไดจริงและสามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได
8. จัดใหมีแผนการพัฒ นาบุคลากรทางการวิจัยอยางชัดเจน และสนับ สนุนใหนัก วิจัยรวมสอนใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของ
5. คุณภาพบริการวิชาการ (Quality of Academic Outreach)
คณะวิทยาการจัดการ จะพัฒนาแนวทางและกระบวนงานบริการวิชาการ ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญใน
ศาสตรที่คณะมีความโดดเดน โดยมุงเนนการทํางานบริการองคความรูใหกับชุมชนทองถิ่น ถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับผูประกอบการ แสวงหาความรวมมือในการจัดหลักสูตรพิเศษตาง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น สงเสริมใหอาจารยไดใชผลการวิจัยในการ
บริก ารวิชาการ โดยเชื่อมโยงกับบริการชุมชน และสภาพปญ หาของทองถิ่น เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
รวมกันอยางยั่งยืน

แผนงานตามยุทธศาสตร
1. ปรับปรุงรูปแบบ โครงสรางองคกร และกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติ ใหเอื้อตอการบริการวิชาการแก
ชุมชนทองถิ่นที่เปนที่ยอมรับและเชื่อถือได
2. ยกระดับคุณภาพการเผยแพรผลงานบริการวิชาการสูกลุมเปาหมาย โดยการพัฒนาสวนงานใน
คณะใหเปนศูนยการเรียนรูและฝกอบรม
3. สง เสริมการบริก ารวิชาการผานระบบสารสนเทศ และสื่อประชาสัม พันธเ ชิง รุก เพื่อใหเ ขาถึง
ผูรับบริการ ไดหลากหลายและตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นได
4. สรางเครือขายความรวมมือและบูรณาการความรวมมือดานการบริการวิชาการ ผานการพัฒนา
หลักสูตร ฝกอบรมรวมกัน และทําโครงการถายทอดองคความรูในดานตาง ๆ รวมกัน
5. ผลักดันใหสาขาวิชาตาง ๆ ในคณะวิทยาการจัดการ กําหนดชุมชนที่จะเขาไปใหความชวยเหลือทาง
วิชาการแกชุมชนตาง ๆ ที่เรียกวา One Program One Community (OPOC)
6. วางระบบการจัดองคความรูของสาขาวิชาการตาง ๆ ในคณะใหอยูในลักษณะ “กลุมความรู” ดาน
ตางๆ เชน ดานการตลาด ดานบัญชี ดานคอมพิวเตอร ดานโลจิสติกส เพื่อความสะดวกในการเผยแพร บริการ
วิชาการ และใหคําปรึกษากับผูรับบริการ
6. คุณภาพระบบบริหารจัดการ (Quality of Management System)
คณะวิทยาการจัดการ มุงเนนการนําแนวคิดทางดานการบริหารจัดการที่ดีมาใชในการทํางานใหเกิด
ประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได มีระบบในการประเมินที่เปนธรรมและสามารถวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอการทํางาน ตลอดจนพัฒนาทักษะของบุคลากรใหมีความสามารถในเชิงบริหารจัดการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สรางความเขาใจในวิสัยทัศนยุทธศาสตรของคณะ และทิศทางการทํางานเพื่อใหเกิดพลังขับเคลื่อนคณะใน
ทิศทางเดียวกัน เพิ่มชองทางการสื่อสารทั้งในแนวราบและแนวดิ่งเพื่อความชัดเจน และประสิทธิภาพในการสง
สาร กําหนดบทบาทภาระงาน เนนการทํางานเปนทีม และสรางเวทีใหคนเกงไดมีโอกาสแสดงความสามารถ
อันจะสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
แผนงานตามยุทธศาสตร
1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ โดยลดขั้นตอนในแนวดิ่ง และเพิ่มการมีสวนรวมในแนวราบมาก
ขึ้นเพื่อใหคณะวิทยาการจัดการสามารถขับเคลื่อนไดคลองตัวและมีพลังจากบุคลกรทุกคนที่เขามามีสวนรวม
มากขึ้น
2. สรางระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลในดานตาง ๆ ใหมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได
ยุติธรรม ภายใตหลักธรรมาภิบาล
3. เนนการทํางานที่เชื่อมโยงกันในทุกสวนงานของคณะ มีการสงตอและแบงปนขอมูลใหเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนงานตาง ๆ เชน สวนงานทุนนักศึกษา สวนงานประชาสัมพันธ สวนงานกิจกรรม ฯลฯ

4. ปรับปรุงการบริหารขององคกรที่มุงเนนการทํางานเพื่อคุณภาพในเชิงรุกมากขึ้น (Total Quality
Management : TQM)
5. ปรับ ปรุง กระบวนการจัดทําแผนดําเนินงานของคณะ และงบประมาณประจําป ใหเ ปนแบบ
ลวงหนาระยะ 4 ป แทนการจัดทําแผนปตอป เพื่อความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะ
6. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว แบบ One Stop Service และ
เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
7. พัฒนาระบบฐานขอมูลและ IT ที่สนับสนุนพันธกิจตาง ๆ ทั้งดานการเรียน การสอน การวิจัยและ
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการตัดสินใจ โดยการจัดการฐานขอมูลเดียว (Single Original
Source) เพื่อสรางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
8. พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน โดยจัดทําแผนการประหยัดพลังงานประจําป และมีการตรวจ
ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง
9. ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารภายในคณะ ดวยการเพิ่มชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เชน
Social Media ตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนในทิศทางและการดําเนินงานของคณะ
7. คุณภาพเครือขาย (Quality of Network)
คณะวิทยาการจัดการ จะสรางเครือขายความรวมมือจากประชาคมภายในมหาวิท ยาลัยและภาคี
ภายนอกทุกภาคสวน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในทุกมิติ ผานการสรางเครือขายพันธมิตรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อยกระดับสูก ารเสริมสรางประสบการณและความเขมแข็งในการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยและนักศึกษา เนนการสรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา เพื่อผลักดันความรวมมือในดานตางๆ
สง เสริมการเผยแพรที่ดีตอภายในและภายนอกองคกร เพื่อการรวมกันใชท รัพยากรอยางมีประสิท ธิภาพ
(Communication Sharing and Relationship : CSR)
แผนงานตามยุทธศาสตร
1. สนับ สนุ นให มีเ ครือ ขา ยความรวมมือ ทางดา นวิช าการ การวิจั ย และการบริ ก ารวิช าการกั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ ทั้งที่เปนภาครัฐและภาคเอกชน
2. สรางเครือขายความรวมมือดานภูมิปญญาถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกผานการเชื่อมโยงกับกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ
3. สงเสริมโครงการสรางสานสัมพันธกับศิษยเกาของคณะ ซึ่งมีชมรมศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ
เปนผูดําเนินโครงการ สนับสนุนใหมีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา และจัดกิจกรรมคืนสูเหยา หรือกิจกรรมทาง
วิชาการ กีฬา เพื่อดึงศิษยเกากลับมาใหเกิดความผูกพันกับคณะและมหาวิทยาลัย
4. จัดตั้ง “ธนาคารสมอง (Brain Bank)” เพื่อเปนศูนยกลางเครือขายที่เชื่อมโยงบัณฑิตในสาขาวิชา
ตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการกับผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตตาง ๆ ที่ตองการแรงงานเพื่อกิจการของตนเอง

5. สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสาขาวิชาตาง ๆ กับเครือขายผูประกอบการทั้ง
ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการรับนักศึกษาของคณะไปฝกงานของเครือขายตาง ๆ
6. สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งกับสื่อมวลชนในทองถิ่น เพื่อประชาสัมพันธผลงาน กิจกรรม
และภาพลักษณของคณะวิทยาการจัดการในเชิงรุก ใหเปนที่รูจักและรอมรับในทองถิ่น
8. คุณภาพวัฒนธรรมองคกร (Quality of Organizational Culture)
คณะวิทยาการจัดการ จะสรางทัศนคติและวิธีการทํางานของบุคลากรในคณะใหกลายเปนวัฒนธรรมที่
มุงเนนคุณภาพ กฎ และคานิยมที่ไมเปนทางการ ซึ่งแนวทางการทํางานประจําวันเหลานี้ คือสิ่งที่รวมกันขึ้น
เปนหัวใจของวัฒ นธรรมองคกร ที่สําคัญตองยกระดับ กฎระเบียบ ทัศนคติ และคานิยมใหส อดคลองและ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน และยุทธศาสตรของคณะ เพราะเปาหมายที่สําคัญที่สุดของวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ
คือ การขับเคลื่อนวิสัยทัศนการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการใหเปนจริงผานวัฒนธรรมองคกร 6 รวม คือ รวม
คิด รวมทํา รวมแกปญหา รวมรับผิดชอบ รวมปรับปรุง และรวมภาคภูมิใจ
แผนงานตามยุทธศาสตร
1. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการใหมีคานิยมหลัก (Core Values of MSC)
และวัฒนธรรมองคกรแบบ 6 รวม ผานการจัดกิจกรรมถายทอดคานิยมองคกร สรางวัฒนธรรมและปลูกฝง
คานิยมองคกรใหกับประชาคม วจก.
2. ขับเคลื่อนวัฒ นธรรมองคกรแบบ 6 รวม ผานการจัดโครงการ “MSC Rebranding” ซึ่ง เปน
โครงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของคณะวิทยาการจัดการ ในวาระฉลองครบรอบ 30 ป การกอตั้งคณะในป
2558 ที่จะมาถึงในปหนา (กอตั้งคณะ วจก. ป 2528)
3. จัดตั้งกลุมอาจารยรุนใหม ที่มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร ภายใตชื่อ
Project D เพื่อเปนกําลังในการผลักดันวัฒนธรรมแบบ 6 รวม ของคณะวิทยาการจัดการโดยทีม Project D
จะมีหนาที่ในการชวยคิดกิจกรรมที่จะกระตุนการรับรูและเขาใจวัฒนธรรมองคกร และมีการจัดทําแผนงาน
กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตลอดป 2558
4. จัดอบรม สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรอยางตอเนื่องโดยวิทยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอก พรอมทั้งทําการสํารวจการรับ รูและความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมองคกรจากบุคลากรทุกคนเปน
ระยะๆ (อยางนอย 6 เดือน/ครั้ง) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
5. สนับสนุนโครงการศึกษาดูงานในองคกรที่ทําการ Rebranding ประสบความสําเร็จ เชน ปูนซีเมนต
ไทย (SCG) มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน เพื่อใหบุคลากรเกิดความเขาใจและเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกรของคณะวิทยาการจัดการ

5. วัตถุประสงคและเปาหมายของกระบวนการ
1. เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา ดานการพัฒนาอาชีพ (Career Development) เสริมทักษะ
และประสบการณใหพรอมที่จะเขาสูระบบการทํางาน (Employability)
2. เพิ่มเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณคา
เหนือกวาการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. เพื่อเปดโอกาสใหสถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
4. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผานนักศึกษาสหกิจศึกษา
และคณาจารยนิเทศอันจะนําไปสูความรวมมือที่กวางขวางยิ่งขึ้น
6. กระบวนการ/วิธีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA)
1. การวางแผน (Plan) งานสหกิจศึกษากําหนดการวางแผนการทํางานไวดังนี้
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานสหกิจศึกษา
1.3 จัดทําปฏิทินการดําเนินงานสหกิจศึกษารวมทั้งกิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา
1.4 จัดทําคูมือการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- สําหรับสถานประกอบการ
- สําหรับนักศึกษา
- สําหรับอาจารยนิเทศ/อาจารยที่ปรึกษา
2. การดําเนินงานตามแผน
2.1 จัดประชุมกําหนดแนวทางหรืออบรมสรางความรู ความเขาใจในการดําเนินงานสหกิจ ศึกษา
สําหรับนักศึกษา
2.2 การดําเนินงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ เปนเวลาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา (จํานวน 16 สัปดาห) โดยปฏิบัติงานเสมือน
เปนพนักงานชั่วคราว
2.3 สถานประกอบการรวมกับ อาจารยผูป ระสานงานสหกิจ ศึก ษาของแตล ะสาขาวิชาคัดเลือก
นักศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3. การตรวจสอบงาน
3.1 ประเมินผลความสําเร็จการดําเนินงานสหกิจศึกษาและประเมินผลความพึงพอใจตอกระบวนการ
ทํางาน
3.2 รับประเมินจากสถานประกอบการภายนอก
4. การปรับปรุง
4.1 มีการปรับปรุงงานในหลายๆดาน เชน ดานเอกสารแบบฟอรมจากเดิมเคยใชแบบฟอรมหลาย
แบบฟอรมปจจุบัน ใชแบบฟอรม เดียวทั้ง ภาคปกติ ภาคกศบท. สหกิจศึกษาและฝกประสบการณ
วิชาชีพ โดยฝกใหนักศึกษาทําความเขาใจในรูปแบบของตนเอง งายตอการจัดเก็บและใชวัสดุเอกสาร
นอยลงและหันมาใชระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เชน โปรแกรมบนมือถือและคอมพิวเตอร
ไลน เฟสบุค โดยสรางกลุมนักศึกษาเพื่อรับ-สงเอกสาร แจงขาวสารตางๆ
4.2 มีการปรับปรุง พัฒนาอาจารยที่ปรึกษา อาจารยนิเทศ เชนสง อาจารยเขาอบรบอาจารยนิเทศ
และหลักสูตรตางๆที่สมาคมสหกิจศึกษาไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดขึ้นอยางตอเนือ่ ง โดยขณะนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีจํานวนอาจารยที่ผานการอบรมในทุกสาขาวิชาเปนจํานวนมาก
ที่สุดในเครือขายภาคใตตอนบน และมีการศึกษาดูงานในสถาบันทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเปนการ
เปรียบเทียบ และปรับปรุงงานหลักสูตรสหกิจศึกษา
7. ผลลัพธและตัวความสําเร็จ 5 ดาน
ตามตัวชี้วัดที่ 38 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู
(1) ระบุความรูการคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บขอมูล การเขาถึงขอมูล
การคัดเลือก
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มีมติ ใหคณะจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติง านของหนว ยงาน เกี่ยวกับ เรื่องสหกิ จ ศึก ษา ซึ่ง ในปจ จุบันสถาบันตางๆทั้ง ในประเทศและ
ตางๆประเทศใชระบบสหกิจศึกษาในการพัฒนาตัวบัณฑิตของสถาบัน
การรวบรวม การจัดเก็บขอมูล การเขาถึงขอมูล
การจัดทําขอมูลตางๆของหลักสูตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วามีดานใดตองพัฒนาหรือปรับปรุงบาง
ศึกษาตัวอยางจากสถาบันเครือขายที่ประสบความสําเร็จดานนี้ เชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และจากประสบการณโดยตรงจากการนิเทศงานของอาจารยนิเทศ และจัดเก็บ ประมวลผล
นําเสนอเขาที่ประชุมคณะวิทยาการจัดการ

(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.1 สรางความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาการจัดการกับสถานประกอบการ
(3) การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน
นักศึกษารุนนองจะดูตัวอยางรุนพี่วาหนวยงานไหนเปนเชนไร จึงตัดสินใจหาขอมูล ศึกษาขอมูลสถาน
ประกอบการนั้นๆ
(4) กําหนดแนวปฏิบัติงาน
4.1 ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใหนักศึกษาที่สนใจจะเขารวมโครงการยื่นใบสมัคร เขา
รวมโครงการสหกิจศึกษา
4.2 คัดเลือก ประธานและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจําคณะ/สาขาวิชาพิจารณาและคัดเลือก
นักศึกษาที่ประสงคจะเขารวมโครงการสหกิจศึกษาโดยพิจารณาตามคุณสมบัติของนักศึกษาใหเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดไว และมีการคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยมีการประสานงาน
กับ สถานประกอบการ ในการคัด เลือกนั ก ศึก ษาที่จ ะไปปฏิบัติง านในตําแหน ง ตางๆ ตามที่ส ถาน
ประกอบการตองการ
4.3 การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน กอนที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานจริง จะจัดให
มีการอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษากอน เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่ขาดการ
อบรมจะไมไดรับการพิจารณาใหไปปฏิบัติงาน ศูนยสหกิจศึกษาจะจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา เพื่อประชุม ชี้แจง และแนะนําการปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิชาการ ระเบียบวินัย
และบุคลิกภาพ
4.4 กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน ระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษา
จะตองปฏิบัติง านใหเ ปนไปดวยความเรียบรอย ทั้ง นี้อาจารยที่ป รึก ษาสหกิจ ศึก ษาของแตล ะคณะ/
สาขาวิชาจะทําหนาที่ดูแล นิเทศ ติดตามการปฏิบัติง านของนักศึก ษา และใหคําปรึก ษาแกนัก ศึกษา
อยางนอย 1 ครั้งระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ กรณีที่นักศึกษามีความประพฤติ
ไมเหมาะสมระหวางที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ มหาวิทยาลัยจะระงับการปฏิบัติงานทันที
4.5 ประเมินผล ภายหลังจากที่นักศึกษาไดปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ครบระยะเวลาที่กําหนด
ไวแลว อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับ สถานประกอบการ (โดยใช
กระบวนการประชุม การสัมภาษณ การสัม มนา และการสง แบบสอบถาม) เพื่อพิจ ารณาผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคะแนนจากระบบ

(5) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถานบันใหดียิ่งขึ้น
5.1 การใชคอมพิวเตอรชวยในการฝกอบรม
5.2 การสื่อสารผานระบบโซเชียล เน็ตเวิรค เชน ไลน เฟสบุค
8. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ
8.1 ผูบริหารยังไมมีนโยบายในการดําเนินงานที่ชัดเจน
8.2 อาจารยมีภาระงานสอน วิจัย บริการวิชาการคอนขางเยอะเลยไมมีเ วลาในการใหคําปรึกษา
เทาที่ควร
8.3 ดานงบประมาณ การเบิกจายใชงบประมาณแผนดิน ในการจัดโครงการตางๆใหกับนักศึกษา ซึ่ง
ไมสามารถเบิกคาใชจายใดๆไดนอกจากคาวัสดุ สวนอาจารยที่ปรึกษาเบิกไดแตคาเดินทางไปราชการ สวนคา
ตรวจเลมสารนิพนธ ไมสามารถเบิกได ซึ่งไมมีระเบียบรองรับการเบิกจาย

9. ปจจัยทีท่ ําใหประสบความสําเร็จ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีนโยบายในการดําเนินงานที่ชัดเจน
กําหนดผูรับผิดชอบ ที่มีความพรอม
เปนภารกิจรวมกัน
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และคิดเปนภาระงานสอน
มีกระบวนการตามมาตรฐาน
ติดตาม และประเมินผล

10. แนวทางในการพัฒนากระบวนการตอไป
1. จัดทําระบบฐานขอมูลและจัดเก็บขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอร
2. ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมเตรียมความพรอมในรูปแบบตางๆ
3. ผลักดันใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ

