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บทที่ 1
1. ลักษณะองค์กร
1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี (มทส.) เป็ นมหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐแห่ งแรกในประเทศไทย
สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ที่เน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นการสนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาลในการพัฒนากาลังคนด้วยการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศที่กาลังพัฒนาสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนและเปิดรับ
สมัครนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2536
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความตระหนักถึง
การพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย จึงได้วางกรอบแนวคิดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนา (Technoware) มีบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม (Humanware) มีการจัดการ
ทรั พยากรให้ เหมาะสมกั บการท างาน (Orgaware) และมี การจั ดการข้ อมู ลข่ าวสาร (Infoware) จากแนวคิ ด
ดังกล่าวนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างจากหลักสูตรที่เคยมีมา โดยมุ่งหวังให้
บัณฑิต “รู้ชัด ปฏิบั ติได้” จึงได้น าระบบ “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) มาเป็นส่วนประกอบใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษา โดยระบบสหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของการสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อนาภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นระบบที่ประสบความสาเร็ จในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา เพราะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี และยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงเป็นมหาวิทยาลัย
แห่ งแรกที่ พัฒนาระบบสหกิจศึกษาขึ้ นในประเทศ และนั บได้ว่าสหกิจศึกษาเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 16
สัปดาห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้จัดการเรียนการสอนเป็นระบบไตรภาค (Trimester) เพื่อให้นักศึกษา
สามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร 4 ปี
ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานกลางภายใต้นโยบายการรวมบริการประสานภารกิจ
ซึ่ งมี ชื่ อว่ า “โค รงการส ห กิ จศึ กษ าแ ล ะพั ฒ น าอาชี พ ” (Cooperative Education and Career
Development Project)” และในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับสถานภาพหน่วยงานเป็น “ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ” ทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การจัดอบรมเตรียมความพร้อม
ให้ แก่ นั กศึ กษาก่ อนไปปฏิ บั ติ งานสหกิ จศึ กษา การจั ดหาต าแหน่ งงานส าหรั บนั กศึ กษาสหกิ จศึ กษา การ
ประสานงานระหว่างสานักวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการ นอกเหนือจากการดาเนินงานด้านสหกิจศึกษาแล้ว
ยังเป็นหน่ายงานดาเนินการ “งานพัฒนาอาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ และ
มีความพร้อมในการทางานหลังจากจบการศึกษา เนื่องจากสหกิจศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาอาชีพของ
นักศึกษาในอนาคต โดยนักศึกษามีโอกาสไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพก่อนจบการศึกษา ทาให้ สามารถค้นพบ
ตนเองได้ว่ามีความชอบและมีความถนัดในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเรียน ซึ่งนักศึกษายังมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาตนเองได้หากพบว่าสิ่งที่สนใจนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตนเองมีความถนัด

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ปรัชญา
สหกิจศึกษาเสริมสร้างบัณฑิตให้ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ และดารงความเป็นผู้นาสหกิจศึกษาของประเทศเพื่อเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
พันธกิจ
1) จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้ เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาชีพ
2) จั ด เตรี ย มความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาในทุ ก ๆ ด้ า นที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านใน
สถานประกอบการก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) ประสานการนิ เทศงานสหกิ จศึกษาได้อย่ างทัน ท่ ว งที ถูกต้ อง แม่ นย า สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4) พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศ
2. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา บุคลากรของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จานวน 2
คน ท าหน้ า ที่ ในต าแหน่ งผู้ อ านวยการ และรองผู้ อ านวยการ และบุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ งานวิช าชี พ และ
บริหารงานทั่วไป จานวน 14 คน ดังนี้
ตารางแสดงกลุ่มและประเภทบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา
บุคลากร

ระดับการศึกษา
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ปริญญาโท
ศึกษา
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2
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ตารางแสดงกลุ่มและประเภทบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา (ต่อ)
2.4 ฝ่ ายสารสนเทศสหกิ จ ดู แ ล ปรั บ ปรุ ง และพั ฒนาเว็ บ ไซต์
ศึกษา
พั ฒ นาระบบ MIS ของศู นย์ ฯ การ
ประเมิ น ผลสรุ ป แบบสอบถาม จั ดท า
ข้ อ สอบและเอกสารออนไลน์ ต่ า ง ๆ
ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษา และ
สนับสนุนข้อมูลภายในศูนย์

ปริญญาตรี
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3. อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดย
ใช้ทรัพย์กรที่มีอยู่และความชานาญของบุคลากรร่วมกันแบบรวมศูนย์ และมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุน
ภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วย 1) ศูนย์บริการการศึกษาให้บริการเรื่องงานทะเบียนและบริการ
ห้องเรียนสาหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2) ศูนย์เครื่องมือและ
วิ ท ยาศาสตร์ ให้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา 3) ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ให้ บ ริ ก าร
คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร 4) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการด้านสื่อและแหล่งความรู้
5) ส านั ก วิ ช าที่ ก าหนดการจั ด สหกิ จ ศึ ก ษาไว้ ใ นหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ช าการ
6) ส่วนการเงินและบัญชี ในการบริการด้านการเงินต่าง ๆ 7) ส่วนอาคารสถานที่ ให้บริการด้านยานพานะ
4. กฎระเบียบ/เงื่อนไขข้อบังคับ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ดาเนินงานภายใต้กฎระเบียบดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
2. กฎระเบียบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินสารองจ่าย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9. คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. งบประมาณ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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6. โครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์ระดับองค์กร
6.1 โครงสร้างองค์กร
ศูน ย์ สหกิจศึกษาฯ มี การบริห ารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ ” โดยมี
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กากับ ดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและ
นโยบายที่ ก าหนดมีร ะบบการบริห ารงานในลั ก ษณะผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง (ผู้ อานวยการ/รองผู้ อานวยการ)
ผู้บริหารระดับกลาง (หัวหน้าฝ่าย) และระดับปฏิบัติ

โครงสร้างองค์กรของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อธิการบดี

คณะกรรมการประจาศูนย์ฯ

รองอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
รองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาอาชีพ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
งานสหกิจศึกษา

หัวหน้าฝ่าย
สารสนเทศ
สหกิจศึกษา

6.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ภายใน มทส. ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
- ภายนอก
ได้แก่ ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
7. สภาวการณ์ขององค์กร
7.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
1. ลาดับในการแข่งขัน
- คู่แข่ง หมายถึง สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่ง
ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าวจานวน 117 สถาบัน (ข้อมูลปี 2557)
2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- สร้างความร่วมมือเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ เครือข่ายบัณฑิต เครือข่าย
สถานประกอบการ เครือข่ายสหกิจศึกษานานาชาติ เป็นต้น
- วิจัยและสารวจความเห็นเพื่อนาผลมาปรับปรุงการดาเนินงานให้ตรงความต้องการของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
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3. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายสหกิจศึกษา เช่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง สมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาโลก เป็นต้น
- มีความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ
- ห น่ วยป ระส าน งาน ของ WACE-ISO at SUT (World Association for Cooperative Education
International Satellite Office at Suranaree University of Technology)
7.2 บริบทเชิงกลุยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ และดารงความเป็นผู้นาสห
กิจศึกษาของประเทศเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ด้านกิจการ
ด้านปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง

ด้านบุคลากร

รายละเอียด
เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานกลางในการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษาของ มทส. และเป็นต้นแบบการจัด
การศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาของประเทศ
ยึดหลัก “รวมบริการประสารภารกิจ”
แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในฐานะหน่วยงานต้นแบบการจัด
การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางานผ่านกระบวนการสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มีจิตใจให้บริการ

8. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ศู นย์ สหกิ จศึ กษาและพั ฒ นาอาชี พ ได้ ด าเนิ นงานตามแผนโดยแปลงนโยบายการด าเนิ นงานผ่ าน
กิจกรรมต่าง ๆ และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบการประเมินและรายงานผลงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เพื่อติดตามผลสาเร็จของการดาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น ได้แก่
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภาคการศึกษา
- ระบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ รายไตรมาส
- ระบบการประเมินผลการดาเนิ นงานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยคณาจารย์ นักศึกษา และ
สถานประกอบการและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน
- รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งกาหนดให้มีการ
ประชุ มปี ก ารศึ กษาละ 4 ครั้ ง รวมถึงมี ก ารแจ้ง เวียนเพื่ อทราบและขอความเห็ น ชอบในกรณี
เร่งด่วน
- การจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
- การจัดกิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาค
การศึกษา
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพภายในและตัวบ่งชี้
1. นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2541 ไดประกาศนโยบาย ระบบ
และกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยา ลั ย และมี ค าสั่ ง แตงตั้ ง คณะกรรมการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ซึ่งประกอบดวยอธิก ารบดีเปนประธานและกรรมการประกอบดวยผู้ บริห าร
จากทุ ก หน่ ว ยงาน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกในสาขาต างๆ ที่ จ ะชวยก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ
กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุ ณภาพ การประเมินคุณภาพตลอดจน
การท ารายงานผลการประเมิ น และเผยแพรระบบการประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย นโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้
1) ใหใชระบบกลไกปกติ ที่ มหาวิทยาลั ยมี อยู่ เปนระบบการประกั นคุณ ภาพการศึ กษา เพื่ อเปน
เครื่องมือ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
2) ให้ คณะกรรมการประจ าส านั กวิช า ศูนย สถาบั น และโครงการ เปนผู ดู แลใหค าปรึกษาและ
ประสานงาน เพื่อใหการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิชา ศูนย สถาบัน
และโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) ใหมีการกาหนดองค์ป ระกอบที่ส งผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย พรอมทั้ งเกณฑ
ตัวบ่งชี้ องคกรที่รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละองค์ประกอบ
4) สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ
5) ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดาเนินการไปแลวอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย
2. องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ด้วยระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น กล่าวคือ เป็นระบบ
บริ ห ารแบบ “รวมบริ ก าร ประสานภารกิ จ ” ดั ง นั้ น โครงสร้ า งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ถื อ ว่ า
สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด และมีสภาวิชาการทาหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั้งหมด
ทาหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจาสานักวิชา และศูนย์/สถาบัน เป็นผู้ควบคุมการ
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บริหารจัดการภายในสานักวิชา และศูนย์/สถาบัน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทาหนาที่
เสมือนเปนองคกรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองคกรกลางที่ทาหน้าที่เปนคณะ
กรรมการประกันคุณภาพนี้ มีฐานะเป็นคณะกรรมการจัดแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมีกรรมการ
สภาวิชาการเปนผูดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหสภาวิชาการเปนผูพิจารณา
กลั่นกรองเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบ
ดูแลงานประกัน คุณ ภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย รายละเอียดการจัดองคกรและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้
องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
กับองค์กรชุมชน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนส่งเสริม
วิชาการ

คณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ

คณะกรรมการประจา
ศูนย์/สถาบัน/โครงการ

คณะกรรมการ
ประจาสานักวิชา

หน่วยงานต่างๆ
สาขาวิชา - สถานวิจัย
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3. การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ศูน ย์ ส หกิ จ ศึ กษาและพั ฒ นาอาชี พ ตระหนั ก ถึงความส าคั ญ ของระบบการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒ นาอาชีพ เป็นประธานคณะทางาน ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ และผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาเป็นที่
ปรึกษาคณะทางานฯ โดยคณะทางานประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้ว ย 4
องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนาและ
การปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทาง วิธีการและ
มาตรฐานการประกันคุณภาพที่กาหนด
2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้มีการพัฒนาคุณภาพการดาเนิ นงาน การบริการ และการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่ อให้ ท ราบความก้าวหน้าของการพั ฒ นาคุณ ภาพในด้ านต่ างๆ และให้ ได้ ข้อมู ล ที่ ช่ ว ย
สะท้ อ นให้ เห็ น จุ ด เด่ น จุ ด ที่ ค วรปรับ ปรุง โอกาสในการพั ฒ นา และการปฏิ บั ติ ที่ ดี ข อง
หน่วยงาน
4. เพื่ อรายงานสถานภาพและพั ฒนาการในด้านคุณภาพของหน่ วยงานต่อมหาวิทยาลั ย อันเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3.2 มาตรการ
เพื่อให้การประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงได้กาหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพประจาศู นย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อทาหน้าที่
รับผิดชอบพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กาหนดกรอบแนวทาง และติดตามการดาเนินการ
ประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
2. ศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ที่จะนามาใช้ในการประกันคุณภาพ
3. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ
4. ดาเนินงานการประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพ
5. ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
6. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ในเรื่องประกันคุณภาพ
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4. แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
กิจกรรม

ช่วงเวลา

1. ทบทวนตัวบ่งชี้และปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

2. ประชุ มรั บ ฟั งการชี้แ จงนโยบายการจั ด ท าคู่มื อ และรายงานการประกั น
มีนาคม 2558
คุณภาพหน่วยงาน
3. รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
มีนาคม 2558
การศึกษา 2556 ให้ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
4. รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน มีนาคม – มิถุนายน 2558
และจัดทารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) โดยผ่านความเห็ นชอบของ
คณะท างานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าส านั ก วิช า/ศู น ย์ /สถาบั น
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
5. รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม
พฤษภาคม 2558
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
6. ส่งรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการ พร้อม ปลายเดือนกรกฎาคม 2558
บันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online
7. ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หน่ วยงาน (ส านั ก วิช า ศู น ย์ / ปลายเดือนสิงหาคม 2558
สถาบั น หน่ ว ยงานในส านั ก งานอธิ ก ารบดี และหน่ ว ยวิ ส าหกิ จ ) โดย
คณ ะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
8. ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สถาบั น โดยคณะกรรมการ ปลายเดือนกันยายน 2558
ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอก
9. รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา
กันยายน 2558
ปีการศึกษา 2556 ให้ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
10. น าเสนอผลที่ ไ ด้ จ ากการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2557 ต่อผู้บริหาร โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum
QA) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ รั บ ทราบและให้ ข้ อ คิ ด เห็ น อั น น าไปสู่ ก ารจั ด ท า
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
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พฤศจิกายน 2558

5. องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้
ในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยและศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้กาหนดตัวบ่งชี้ในการ
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็น 4 องค์ประกอบคุณภาพ 14 ตัวบ่งชี้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจ
หลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจา
ศูนย์สหกิจศึกษาและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่ง
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
ตัวบ่งชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 12.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.2 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการ
เรียนการสอนสหกิจศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.3 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ
นิเทศการปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้ 12.4 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ 12.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนอ
งานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ถ้ามีตาแหน่งงานว่าง
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องค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
สหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์
นิเทศ
ตัวบ่งชี้ 12.8 การดาเนินงานของเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้กาหนดรายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
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องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน

หลักการ
สถาบันแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที
สถาบัน จะกาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิช าชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้ องกับ กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญั ติก ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6.มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านั ก งาน ค ณ ะ ก รรม ก ารก า ร
อุดมศึกษา
8.หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบ่งชี้ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้:
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนใน
การจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ การประสานงานจั ด หางานสหกิ จ ศึ ก ษา การ
ประสานงานการนิ เทศงานสหกิจศึกษา การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา การให้ คาปรึกษาและการ
พัฒนาอาชีพแก่นักศึกษา เป็นต้น ในการดาเนินภารกิจหลักแต่ละด้านต้องคานึงถึง ปรัชญาหรือปณิธานของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการดาเนินงานเพื่อ เป็นแนวทางในการดาเนินงานของศูนย์
สหกิจศึกษาฯ จึงจาเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุข้างต้น อีกทั้งต้อง
คานึงถึงทิศทางการพัฒ นามหาวิทยาลั ย ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ส หกิจศึกษาฯ เป็นไปอย่างมี
คุณภาพในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม
แนวปฏิบัติที่ดี:
1. มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการ
ด าเนิ น งานและแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ให้ ส อดคล้ อ งซึ่ งกั น และกั น และสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย
2. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดเป้าหมาย
(target) ของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นประจาอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารระดับหน่วยงานและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษาฯ
4. มี การวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่างกลยุ ทธ์ แผนการดาเนิ นงาน เป้ าประสงค์ (goal)
เป้าหมาย (target) กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่าเสมอ
5. มี ก ารน าผลการประเมิ น และการวิ เคราะห์ ในข้ อ 3 และ 4 มาปรับ ปรุ งกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน:
1. ปรัชญาหรือปณิธานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
2. แผนกลยุทธ์แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการประจาปีของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีกลไกการดาเนินงานเพื่อกาหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
4. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธ์ กับภารกิจหลัก
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และมหาวิทยาลัย
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5. รายชื่อตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ได้แก่
ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการรายงานการ
ดาเนินงานตัวบ่งชี้นี้ต่อผู้บริหารและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
8. เอกสารการวิ เคราะห์ และปรับปรุงกลยุ ทธ์ ให้ ทั นสมั ยและสอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่าเสมอ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลากรในศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ และได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าศู น ย์
สหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่ายภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติปีของหน่วยงาน ครบทุกพันธกิจ
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกพันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ปีงบประมาณ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ โดยมี
คณะกรรมการประจาศูนย์ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
จะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่อ ง คู่ มื อ และแนวปฏิ บั ติ ในการพิ จารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้

จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารทุก
ระดับของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
7.2 การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

15

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1: ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารทุก
ระดับของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการ
ประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และผู้บริหารทุกระดับ ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ หากคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า
ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสิน ใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้องจะทาให้
มหาวิทยาลัยเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. คณะกรรมการประจ าศู นย์ส หกิจศึ กษาและพั ฒ นาอาชีพ ปฏิบั ติห น้ าที่ ตามระเบี ยบ หรือ
ข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ก าหนดครบถ้ ว นและมี ก ารประเมิ น ตนเองตามหลั ก เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุท ธ์ มีการน าข้ อมูล สารสนเทศเป็น ฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้บริ หารสนั บสนุ นให้ บุ คลากรในหน่วยงานมีส่ วนร่วมในการบริหารจั ดการ ให้ อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้ บ ริ ห ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ ร่ ว มงานเพื่ อ ให้ ส ามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้ บ ริ ห ารบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง หน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รับทราบรายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 7.2

การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒ นาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบั นซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒ นาให้ เป็นระบบ
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนในสถาบั น สามารถเข้ าถึงความรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ งปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒ นธรรมการ
เรี ย นรู้ ภ ายในสถาบั น การก าหนดแนววิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มี ก ารแบ่ งปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) เพื่ อ ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามประเด็ น ความรู้ ที่ ก าหนดในข้ อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่ บุ ค ลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้:
หน่ ว ยงานสถาบั น ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารและการ
ตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการ
ตัด สิน ใจของผู ้บ ริห ารทุก ระดับ เพื ่อ การปฏิบ ัต ิง านตามภารกิจ ทุก ด้า นของบุค ลากร เพื ่อ การติด ตาม
ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมี
ความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
2. มีระบบป้องกันและการสารองข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ หรือระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือ
เป็นประจาทุก 2 สัปดาห์
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า
4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00
5. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
6. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4:

ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้:
เพื่อให้ ห น่ ว ยงานมีระบบบริห ารความเสี่ ยง โดยการบริห ารและควบคุมปั จจัย
กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัว
เงิน เช่ น ชื่ อ เสี ย ง และการฟ้ อ งร้ อ งจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้ มั่น ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มี ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้ บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมเป็นคณะทางาน
2. มีก ารวิเคราะห์แ ละระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ย งอย่างน้อ ย 3 ด้า น
ตามบริบทของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. มีการประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดล าดับความเสี่ ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มี ก ารน าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
20

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณ ภาพภายใน เป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบัน โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบ แผน อุด ม ศึก ษ าระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที ่ 2 (พ .ศ.2551-2565) ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.)
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ชนิดของตัวบ่งชี:้

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้ าประสงค์ และระดับคุณ ภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนิ นการอย่ างต่อเนื่ อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้ เห็ นว่าเป็นความรับผิ ดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่ นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน

:
ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ มหาวิทยาลัย
ตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดใน CHE QA Online
3) มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน และมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
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5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในของศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
7. มี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการประกั น คุ ณ ภาพ โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษา
สถานประกอบการ และผู้ใช้บริการตามภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้านการประกัน คุณ ภาพภายในและ/หรือภายนอก
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

: ข้อ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ปีการศึกษา
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

องค์ประกอบที่ 12

การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

หลักการ
การดาเนินงานสหกิจศึ กษาและพัฒนาอาชีพสามารถแยกตามภารกิจ หลักประกอบด้วย การ
จั ดสหกิจ ศึกษา และการพั ฒ นาอาชีพ โดยศูน ย์ส หกิจศึก ษาและพั ฒ นาอาชี พจะท าหน้ าที่ ในการให้ บริการ
ประสานงาน และอานวยความสะดวกในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจ ” เพื่อให้ 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ คณาจารย์ (สานักวิช า) นักศึกษา สถานประกอบการ ร่วมกันจัดสหกิจศึกษาให้ประสบความสาเร็จ ซึ่ง
ตัวชี้วัดที่สาคัญคือความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างได้รับประโยชน์จากการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพอย่างแท้จริง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษา
ตัวบ่งชี้

จานวน 8 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ 12.1
ตัวบ่งชี้ 12.2
ตัวบ่งชี้ 12.3
ตัวบ่งชี้ 12.4
ตัวบ่งชี้ 12.5
ตัวบ่งชี้ 12.6
ตัวบ่งชี้ 12.7
ตัวบ่งชี้ 12.8

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา
มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
ระดับความสาเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน
ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนา
ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาถ้ามีตาแหน่งงานว่าง
งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์
นิเทศ
การดาเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
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ตัวบ่งชี้ 12.1

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยป้อนเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้การดาเนินงานสหกิจศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษาที่ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรทั้งในเรื่องจานวนหน่วยกิต
ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ระยะเวลาและกระบวนการในการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาให้นักศึกษามีความพร้อมทุกด้านในการทางานจริงสามารถปรับตั วได้อย่างรวดเร็ว และมีการ
ทบทวนหลักสูตรสหกิจศึกษาทุกระยะเพื่อให้หลักสูตรสหกิจศึกษามีความทันสมัยและสอดคล้องตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ
1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และองค์กรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม
2. จานวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า 8 หน่วยกิตในระบบไตรภาค
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์
4. มีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า 30 ชั่วโมง
5. มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ปี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ปีการศึกษา
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ทุกข้อ

ตัวบ่งชี้ 12.2
ชนิดของตัวบ่งชี:้

มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การดาเนิน งานสหกิจศึกษาต้องดาเนินการให้ ครบทุกด้านทุกกระบวนการโดยเฉพาะ
กระบวนการที่สาคัญตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษาที่ทุกฝ่ายต้องให้ความ
ร่ ว มมื อ ตามบทบาทและหน้ าที่ ข องแต่ ล ะภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ งไม่ ว่ าจะเป็ น นั กศึ ก ษา สถานศึ กษา และสถาน
ประกอบการ เพื่อจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการที่ไม่มีอยู่ในสถานศึกษา จึงจาเป็นต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอน
สหกิจศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน:
ข้อ
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3
2. มีการกาหนดคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนั กศึกษา โดยทุกงานได้รับการรับรองจากประธาน
คณาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
4. ลั ก ษณะงานเป็ น โครงงานหรือ งานประจาที่ เน้ น ประสบการณ์ การท างาน โดยมี จ านวน
ตาแหน่งงานมากกว่าจานวนนักศึกษาร้อยละ 30
5. มีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจาเป็นตามลักษณะงาน
6. มีกระบวนการเตรีย มความพร้อมและประเมินผลนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาให้ มีความ
พร้อมต่อการประกอบอาชีพ
7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์
สาขาวิช าโดยนั กศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบั ติงาน และต้องเป็ นส่ ว นหนึ่งของการวัดและประเมิ นผล
รายวิชาสหกิจศึกษา
8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์สาขาวิชา
และพนักงานที่ปรึกษา
9. มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะงานเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของนั ก ศึ ก ษาในการเลื อ ก
สถานประกอบการ โดยให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กสถานประกอบการด้ ว ยความสมั ค รใจ และเปิ ด โอกาสให้
สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา
10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
11. มีการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ปีการศึกษา
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มากกว่า 8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 12.3
ชนิดของตัวบ่งชี:้

ระดับความสาเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน
กระบวนการ

ค าอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ : การประสานงานนิ เทศงานนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา โดยฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไปเป็ น
ผู้ดาเนินการ โดยเริ่มจากเมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะรวบรวมนามาจัดทาแผนการเดินทาง แจ้งให้แต่
ละสานักวิชากาหนดแผนนิเทศ ประมาณการค่าใช้จ่ายและขอนุมัติในหลักการ นัดหมายสถานประกอบการ
อานวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง เพื่อให้คณาจารย์นิเทศสามารถนิเทศงานได้นักศึกษาได้ตามกาหนดเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้
1.1 คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่าน
การอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
1.2 คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
1.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพื่อให้คณาจารย์เข้ามานิเทศ
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ
1.4 คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
กาหนดการนิเทศ
1.5 คณาจารย์ต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
2. จานวนการนิเทศไม่ต่ากว่า 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ
3. พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ
3.1 เป็ น ผู้ มีคุณ วุฒิ ไม่ต่ากว่าระดับปริญ ญาตรีในสาขาวิช าชีพเดียวกับ นักศึกษาหรือ
ใกล้เคียงหรือเป็นผู้มีความชานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
3.2 ให้คาปรึกษา ติดตาม แนะนาการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
3.3 ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
4. การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความจาเป็นต่อนักศึกษา
และสถานประกอบการดังนี้
4.1 ในการนิเทศต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหว่างพนักงานที่ปรึกษากับ
คณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับอาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย
4.2 คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง
4.3 การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา โดยประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา
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4.4 การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ โดยประเมิน
จากความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา
4.5 คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้ าวหน้าของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผล
และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจาเป็นของแต่ละสาขาวิชา
5. คณาจารย์นิเทศตรวจรูปแบบการนาเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา
6. ในช่วงระยะกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการนาเสนอ
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติของนักศึกษา ร่วมกับ พนักงานที่ปรึกษา ในสถานประกอบการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
7. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการนาเสนอ
ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั บ พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา และผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสถาน
ประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ปีการศึกษา
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มากกว่า 5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 12.4

ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนาไปใช้ประโยชน์

ชนิดของตัวบ่งชี:้

ผลผลิต

คาอธิบายตั วบ่งชี้ : การสนับ สนุน และส่งเสริมให้ สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สหกิ จ ศึ กษาได้ ผ ลมากที่ สุ ด คือ สถานประกอบการต้ องได้ ป ระโยชน์ จากการรับ นั กศึ กษาสหกิจ ศึก ษาเข้ า
ปฏิบั ติงานโดยเฉพาะการน าผลงานหรือโครงงานของนักศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ตัวชี้วัดนี้จึงเป็นการวัดผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพื่อเป็น
หลักประกันว่าการจัดสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ
ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ
35 - 44

:
คะแนน 2
ร้อยละ
45 - 54

คะแนน 3
ร้อยละ
55 - 64

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ปีการศึกษา
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คะแนน 4
ร้อยละ
65 - 74

คะแนน 5
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 75

ตัวบ่งชี้ 12.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาถ้ามีตาแหน่งงานว่าง
ชนิดของตัวบ่งชี:้

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์นอกชั้นเรียนของนักศึกษาเพื่อเติมเต็ม
ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในการทางานมากที่สุด ผลพลอยได้จากสหกิจศึกษาคือการได้
งานทาของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประโยชน์ของสหกิจศึกษาในอีกมุมมองหนึ่ง
จึงเป็นการส่งเสริมการได้งานทาของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการจัดสหกิจศึกษามี
ความสมบูรณ์และส่งผลต่อการได้งานทาของนักศึกษาจึงจาเป็นต้องมีตัวชี้วัดการได้รับการเสนองานจากสถาน
ประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถ้ามีตาแหน่งงานว่าง
เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ
ร้อยละความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษาต่อการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าทางานใน
สถานประกอบการในกรณีมีตาแหน่งงานว่าง
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
ร้อยละ
35 - 44

คะแนน 2
ร้อยละ
45 - 54

คะแนน 3
ร้อยละ
55 - 64

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ภาคการศึกษา
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คะแนน 4
ร้อยละ
65 - 74

คะแนน 5
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 75

ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี:้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่ งชี้ : การจัดสหกิจศึกษา นอกจากการจัดสหกิจศึกษาในประเทศแล้ว เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าในประเทศ จึงมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มเติมประสบการณ์
นอกประเทศ เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ มี ค วามแตกต่ า งในเรื่ อ งภาษา ประเพณี
วัฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ ม และความเป็ น อยู่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งปรับ ตั ว เพื่ อ ความอยู่ ร อด โดยตั ว ชี้ วั ด การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติจาเป็นต้องครอบคลุมกระบวนการสหกิจศึกษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ

1. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวข้อในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
2. มีจานวนนักศึกษาเข้ารับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติไม่น้อยกว่า 30 คน ต่อ
ภาคการศึกษา
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่เข้ารับการเตรียม
ความพร้อมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4. มีจานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากต่างประเทศเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ (KPIs)
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผ่านการปฏิบัติงาน
ต่างประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
6. มีรายงานการประชุมการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ครบ 6 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล: ปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์นิเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสาคัญในการจัดสหกิจศึกษามีหลายฝ่าย ได้แก่ นักศึกษา พนักงานที่
ปรึกษา และคณาจารย์นิเทศ ผลสาเร็จของสหกิจศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย ดังนั้นการวัดผล
สาเร็จการจัดสหกิจศึกษานอกจากการวัดผลในเชิงปริมาณแล้วยังต้องวัดในเชิงคุณภาพด้วย เช่น ความพึง
พอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการที่สาคัญของสหกิจศึกษาและครอบคลุมทุกภารกิจ ถ้าทุกฝ่ายเกิด
ความพึงพอใจย่อมส่งผลต่อคุณภาพในการจัดสหกิจศึกษาด้วยในที่สุด ซึ่งการสารวจความพึงพอใจจะพิจารณา
5 ประเด็นสาคัญ คือ
1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา
2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา
3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง
5. ความพึ ง พอใจในการสร้ า งโอกาสการต่ อ ยอดความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาและ
สถานประกอบการ
สูตรการคานวณ :
คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบ
จานวนผู้ตอบทั้งหมด
กรณีที่มีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมิน ให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมินรวมทุกครั้ง
สูตรการคานวณ :
ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกครั้งที่ประเมิน
จานวนครั้งของการประเมินทั้งหมดในปีที่ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
คะแนนต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 1.50

คะแนน 2
คะแนน
1.51 – 2.50

คะแนน 3
คะแนน
2.51 - 3.50

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ภาคการศึกษา
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คะแนน 4
คะแนน
3.51 – 4.50

คะแนน 5
คะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับ 4.51

ตัวบ่งชี้ 12.8
ชนิดของตัวบ่งชี:้

การดาเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C) เป็น
เครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้เครือข่ายอุดมศึ กษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เครือข่าย B) ซึ่งจัดตั้งโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เพื่อพัฒนาอุดมศึกษา และเป็นเครือข่ายกลางเชื่อมโยงระหว่าง
สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในการดาเนินภารกิจหลัก จานวน 9 เครือข่าย โดยทาหน้าที่ถ่ายทอด
และผลักดั น นโยบายเกี่ย วกับ การอุดมศึกษาผ่ านทางเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ เครือข่าย
ดาเนินงานตอบสนอง นโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการใช้ ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น ให้คาแนะนาเรื่องการบริห ารจัดการเครือข่าย
ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางรับทราบรายงานผล
การด าเนิ น งานรวมทั้ ง ติ ด ตามประเมิ น ผลเครื อ ข่ า ยที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง มีภารกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการบริหารงานสหกิจ
ศึกษาของสถาบันสมาชิก เพื่อสร้างมาตรฐานการดาเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันสมาชิก เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่ อการบริห ารงานสหกิจ ศึกษา และเพื่อส่ งเสริมงานวิจัย และสร้างความร่ว มมือต่อยอดใน
สถาบั น สมาชิก มีส ถาบั น สมาชิ ก 17 สถาบัน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารีเป็น สถาบัน แม่ข่าย โดยมี
ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานคณะอนุกรรมการเครือข่าย
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั้งหมด
2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายและสรุปรายงานการประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
3. มี ร ายงานการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ได้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย
4. มี รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ป ระจ าปี ต่ อ เครื อ ข่ ายอุ ด มศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5. มีรายงานการประชุมการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
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เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ครบ 5 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล: ปีงบประมาณ
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ภาคผนวก
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รายชื่อคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาประจาหน่วยงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประจาปีการศึกษา 2557

1. ผู้อำนวยกำรศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ
2. รองผู้อำนวยกำรศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ
3. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ
4. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำอำชีพ
5. หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ
6. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
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ที่ปรึกษำคณะทำงำน
ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
เลขำนุกำรและคณะทำงำน

รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ
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Questionair_ID

แบบสอบถามนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
คาชี้แจง
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เท่านั้น
 ขอให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามความคิดเห็นที่เป็นจริงมากที่สุด
โดยกรอกคะแนนตามความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ขอขอบคุณ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เป็นนักศึกษาสาขาวิชา __________________________________ ชั้นปีที่ _________ เพศ

ส่วนที่ 1

 ชาย  หญิง

ความพึงพอใจต่อรูปแบบการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ

(5 = พอใจมากที่สุด

4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด - ไม่แสดงความคิดเห็น)
หัวข้อพิจารณา

คะแนน

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา
1.1 การกาหนดให้สหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับสาหรับนักศึกษาทุกคน
1.2 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง
1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งละ 16 สัปดาห์
1.4 จานวนหน่วยกิตรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หน่วยกิต)
1.5 จานวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษา (8 หน่วยกิต)
2. การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา
2.1 การกาหนดให้นักศึกษาสมัครงานก่อนไปปฏิบตั ิงาน 1 ภาคการศึกษา
2.2 นักศึกษาสมัครงานได้ 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการได้ครั้งละ 1 แห่ง
2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่กาหนดให้นักศึกษาสมัครงาน
2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอร์มสมัครงานสหกิจศึกษา
2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน
2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ / สอบข้อเขียน
3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
3.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (16.00-18.00 น.)
3.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผ่านเกณฑ์การประเมิน)
3.3 ความเหมาะสมของหัวข้อที่จัดอบรม / บรรยาย
3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย
3.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2

ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

(5 = เข้าใจมากที่สุด

4 = เข้าใจมาก 3 = เข้าใจปานกลาง 2 = เข้าใจน้อย 1 = เข้าใจน้อยที่สุด - ไม่แสดงความคิดเห็น)
หัวข้อพิจารณา

คะแนน

1. เอกสารที่นักศึกษาได้รับ ได้แก่ คูม่ อื สหกิจศึกษา ปฏิทินกิจกรรม และตารางการ
อบรม/บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ช่วยทาให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ แนวคิด
กระบวนการสหกิจศึกษา และเข้าใจวิธีการดาเนินงานต่างๆ ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอที่จะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ส่วนที่ 3

คุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ

(5 = พอใจมากที่สุด

4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด - ไม่แสดงความคิดเห็น)
หัวข้อพิจารณา

คะแนน

1. การให้บริการ : ทะเบียนนักศึกษา (กรณีไม่เคยใช้บริการไม่ต้องตอบข้อนี้)
1.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)
1.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
1.3 การกรอกแบบสารวจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.4 การยื่นคาร้องต่างๆ
1.5 การอธิบายให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนนักศึกษา
2. การให้บริการ : การจัดหางาน
2.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)
2.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
2.3 ความรู้ ความสามารถในการจัดหางานให้แก่นักศึกษา
2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพื่อประกาศให้นักศึกษาทราบ
2.5 การประกาศผลการคัดเลือกตรงตามกาหนดการ
2.6 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจานวนนักศึกษา
3. การให้บริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ
3.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)
3.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
3.3 การประสานงาน และอานวยความสะดวกในการจัดบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา
3.4 การให้คาปรึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา
3.5 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจานวนนักศึกษา
4. การให้บริการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)
4.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์
4.4 การอธิบายให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบออนไลน์
4.5 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจานวนนักศึกษา

ส่วนที่ 4 คุณภาพในการให้บริการโดยรวมของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
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ส่วนที่ 5

ให้นักศึกษาประเมินตนเองในความคิดเห็นที่นักศึกษามีต่อความสามารถของตนเอง ณ ปัจจุบัน
คะแนน

หัวข้อพิจารณา
ให้นักศึกษาประเมินว่า ณ ขณะนี้นักศึกษามีคุณลักษณะเหล่านี้ดมี ากน้อยเพียงใด
โดย 5=ดีมากที่สุด 4= ดีมาก 3=ดีปานกลาง 2=ดีพอใช้ 1=ต้องปรับปรุง
1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ
1.2 ความรู้ความชานาญด้านการปฏิบัติงาน
1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม
1.4 วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน
1.5 ทัศนคติต่อวิชาชีพ
1.6 ความมั่นใจในตนเอง
1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทางาน
1.8 ความสามารถในการเรียนรู้
1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะห์และตัดสินใจ
1.10 ความคิดริเริม่ ในการสร้างงาน และเสนอความคิด
1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน
1.12 การตอบสนองต่อการสั่งการ
1.13 ความรับผิดชอบ เป็นผูท้ ี่ไว้วางใจได้
1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร
1.15 ทักษะการสื่อสาร และการนาเสนอ
1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความสาเร็จ
1.17 มนุษยสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.18 ความเป็นผู้นา
1.19 คุณธรรม จริยธรรม
1.20 ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา
ให้นักศึกษาระบุว่าสหกิจศึกษาจะเอื้อประโยชน์ต่อไปนี้ได้มากน้อยเพียงใด
โดย 5=มากที่สุด 4= มาก 3=ปานกลาง 2= น้อย 1= น้อยที่สุด
2.1 คาดว่าผลการเรียนจะดีขนึ้ หลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะประสบการณ์จากการทางานทาให้เข้าใจ
วิชาการมากขึ้น
2.2 ทาให้รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง
2.3 ทาให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
2.4 เสริมสร้างทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็ว และงานดี
2.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสาเร็จการศึกษา
2.6 เมื่อสาเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตที่มศี ักยภาพที่ดีกว่า
2.7 เมื่อเข้าทางานหลังจากจบการศึกษาคาดว่าจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้

ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

FM:CO4-2-04 Revise : 15/10/2012

คาชี้แจง

โปรดเติมข้อความในช่องว่าง และกาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้
5
หมายถึง เห็นด้วย หรือ เหมาะสม มากที่สุด
4
หมายถึง เห็นด้วย หรือ เหมาะสม มาก
3
หมายถึง เห็นด้วย หรือ เหมาะสม ปานกลาง
2
หมายถึง เห็นด้วย หรือ เหมาะสม น้อย
1
หมายถึง เห็นด้วย หรือ เหมาะสม น้อยที่สุด
หมายถึง ไม่มีความคิดเห็น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จากัด
1.2 สถานที่ตงั้ อาเภอ/เขต _______________________________________
1.3 จังหวัด _______________________________
พญาไท
กรุงเทพฯ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ

1 คน
1.3 รายชื่อนักศึกษาทีไ่ ด้รับการนิเทศในสถานประกอบการแห่งนี้ จานวน __________
นางสาววิชชุดา สอาดดิษฐ์
56-1-06-019
TRAN
1.4.1 ____________________________________Job
No.___________________สาขาวิ
ชา____________
1.4.2 ____________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.3 ____________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.4 ____________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.5 ____________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
ส่วนที่ 2 การให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ประเด็นความคิดเห็น

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

-

หมายเหตุ

1. การนัดหมายสถานประกอบการ
2. แผนที่สถานประกอบการ
3. การจัดเตรียมแฟ้มประวัตินักศึกษา
4. กรณีใช้รถยนต์ มทส
- การขับรถ
- ความสุภาพ
- การตรงต่อเวลา
5. อื่น ๆ
รายนามผู้ร่วมนิเทศงาน
1.________________________________
2.________________________________
__
2.
ศูน__________________________________
ย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลงชื่อ……………………………………………..
(___________________________________)
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผู้นิเทศงาน
วันที่นิเทศ _____/_______/_______
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ส่วนที่ 3 คุณภาพสถานประกอบการ
ประเด็นความคิดเห็น
5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

-

1. ความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา
1.1 ผู้บริหาร
1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.3 พนักงานทีป่ รึกษา (Job Supervisor)
2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ
2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม
2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตราย
3. การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการระหว่างฝ่ายบุคคล
และ Job Supervisor เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ฝ่ายบุคคล/ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีการปฐมนิเทศ แนะนากฎระเบียบต่างๆ
ขององค์กรให้นักศึกษาทราบ
3.3 มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกที่เข้างาน
3.4 Job Supervisor มีความรู้ และประสบการณ์ ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
3.5 Job Supervisor มีเวลาให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัตงิ าน
3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และให้คาปรึกษาอย่างเหมาะสม
3.7 มีการจัดทาแผนการทางานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
3.8 มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม
3.9 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม
3.10 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
3.11 ให้ความสาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และรายงานของนักศึกษา
4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี้
ส่วนที่ 4 ประโยชน์ที่คณาจารย์ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม ณ สถานประกอบการ
ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1. ได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการมาพัฒนารายวิชา/หลักสูตรให้ ทันสมัยและ
เหมาะสม
2. ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในอนาคต
3. คณาจารย์ได้มีโอกาสเยี่ยมสถานประกอบการทาให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม
เป็นประโยชน์ต่อการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ

-

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ส่วนที่ 5 คุณภาพนักศึกษา (1 แผ่น ต่อนักศึกษา 1 ราย)
CROP
นางสาวน้าทิพย์ พรานกลาง
4.1 ชื่อนักศึกษา _________________________________________4.2
สาขาวิชา ______________________
56-1-02-001
4.3 เอกสารที่นักศึกษาส่งกลับระหว่างปฏิบัติงาน
4.4 หมายเลขงาน ___________________
 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน (FM:CO4-2-05)
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงาน และพนักงานทีป่ รึกษา (FM:CO4-2-06)
 แบบแจ้งแผนการปฏิบัตงิ าน (FM:CO4-2-07)
 แบบแจ้งโครงร่างรายงาน (FM:CO4-2-08)
ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานทีป่ ฏิบัติอยู่เสมอ
1.4 ใช้เวลาในการทางานให้เกิดประโยชน์สงู สุด
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่
2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
2.3 มีความชานาญในด้านปฏิบัติการ
2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลาดับความสาคัญของงาน
2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล
3.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด
3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย
3.3 ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน
3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับองค์กร
3.6 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น
3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่งกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ
3.9 มีความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่น ไฟฟ้า วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนนี
ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รบั มอบหมายจากสถานประกอบการ

 โครงงาน

 งานประจา

 โครงงานและงานประจา

หากนักศึกษาได้รบั มอบหมายให้ท้าโครงงาน ท่านคิดว่าโอกาสต่อยอดโครงงานของนักศึกษาเป็นงานวิจัยหรือบริการวิชาชีพ
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

 มากที่สุด

 มาก

 ปานกลาง

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หมายเลขเอกสาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

FM:CO4-2-09

COOP STUDENT PERFORMANCE APPRAISAL

แก้ไขครั้งที่ 10
วันที่บังคับใช้ 15 กันยายน 2555

JOB NO.

คาชี้แจง

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 24 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
3. โปรดให้คะแนนในช่อง
ในแต่ละหัวข้อการประเมิน (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด) หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนาเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา ”ลับ” และให้นักศึกษานาส่งสานักงานศูนย์
สหกิจศึกษาฯ ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย
เรียน ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ขอแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ______________________________________ รหัสประจาตัว ________________________
สาขาวิชา ______________________________________สานักวิชา _____________________________________
ชื่อสถานประกอบการ __________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน _________________________________________________________________________
ตาแหน่ง _____________________________________ แผนก_________________________________________

ผลสำเร็จของงำน
หัวข้อประเมิน
1. ปริมาณงาน (Quantity of Work)
ปริมาณงานที่ปฏิบัติสาเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด
เมื่อเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป

2. คุณภาพงาน (Qualty of Work)
ทางานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความปราณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ
ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้าง ทางานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาที่กาหนด

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ควำมรู้ควำมสำมำรถ
หัวข้อประเมิน
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ
ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการทางาน ตลอดจนการนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน
5. ความรู้ความชานาญด้านปฏิบัติการ
หลังจากพนักงานนิเทศงานฯ สอนวิธีการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในครั้งแรก ครั้งต่อไป
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ
6. วิจารณญาณ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
7. การจัดการและวางแผน
นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ ลาดับความสาคัญของงาน และการวางแผน
การดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ทักษะการสื่อสารและการนาเสนอ
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการนาเสนอ (Presentation)
สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีลาดับขั้นตอนที่ดี
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการทางาน รู้จักสอบถาม รู้จักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ
9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
เช่น ภาษาอังกฤษ การทางานกับชาวต่างชาติ
(ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติ หรือที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร)
10. ความเหมาะสมต่อตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตามตาแหน่งงาน (Job Position) และลักษณะงาน
(Job Description) ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม

ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
หัวข้อประเมิน/Items
11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้
ดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วงโดยคานึงถึงเป้าหมาย และความสาเร็จของงานเป็นหลัก
ยอมรับผลที่เกิดจากการทางานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทางาน (กรณีงานประจา)
ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป
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หัวข้อประเมิน/Items
12. ความสนใจ อุตสาหะในการทางาน
มีความสนใจและกระตือรือร้นในการทางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม
ความตั้งใจที่จะทางานได้สาเร็จ มีความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา
13. ความคิดริเริ่มในการทางานและการเสนอความคิดเห็น
เมื่อได้รับคาชี้แนะ สามารถเริ่มทางานได้เอง โดยไม่ต้องรอคาสั่ง
เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง หรือมาขอรับงานใหม่ ๆ ไปทาโดยไม่ปล่อยเวลาว่าง
ให้ล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์
14. การตอบสนองต่อการสั่งการ
ยินดีรับคาสั่ง คาแนะนา คาวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับคาติ ตักเตือนและวิจารณ์
มีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคาสั่ง คาแนะนา ข้อเสนอแนะและการวิจารณ์

ลักษณะส่วนบุคคล
หัวข้อประเมิน/Items
15. บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม
มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ ที่ดี มีวุฒิภาวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
การแต่งกายและกิริยาวาจาเหมาะสม ตรงต่อเวลา เป็นต้น รวมถึงสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในองค์กรได้
16. มนุษยสัมพันธ์
สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การทางานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใคร่
ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน
17. ความมั่นใจในตนเอง
มีความสามารถแก้ปัญหา รับมือกับปัญหาต่าง ๆ เผชิญหน้ากับความท้าทาย หรืออุปสรรคต่างๆ
ในชีวิตได้ เชื่อมั่นในความคิด และความสามารถของตัวเอง สามารถเลือกวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้อง มีความรู้สึกที่ดี
ให้กับตนเอง ไว้วางใจตนเองว่ามีความสามารถ มีพลัง มีประสิทธิภาพ และพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น
18. ความเป็นผู้นา
มีความสามารถทาให้คนอื่นให้ความร่วมมือ สามารถชักจูง โน้มน้าว ชี้แนะ แนะนา ให้บุคคลอื่น
ร่วมทางานจนบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวม สามารถสอดแทรกแนวความคิดให้เป็น
ที่ยอมรับ เป็นต้น
19. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร
ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ต่าง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ
การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา
ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส เป็นต้น
20. คุณธรรมและจริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น
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โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ
21. จุดเด่นของนักศึกษา

22. ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา

23. ในอนาคต ท่านสนใจจะรับนักศึกษาเข้าทางานในสถานประกอบการนี้หรือไม่
( ) รับ
( ) ไม่แน่ใจ
( ) ไม่รับ
24. สรุปโดยภาพรวมท่านมีความคิดเห็นต่อคุณภาพนักศึกษาคนนี้ในระดับ
5 = ยอดเยี่ยม (Outstanding)

4 = ดีมาก (Very good)

2 = คาบเส้น (Marginal)

1 = ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อสหกิจศึกษำ (โปรดใส่ระดับคะแนน 5 = มำกที่สุด

3 = พอใจ (Satisfactory)

1 = น้อยที่สุด )

หัวข้อการประเมิน
25.1 สหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน
25.1.1 ได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน
25.1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง
25.1.3 มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
25.2 ด้านหลักสูตร
25.2.1 การกาหนดให้สหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับสาหรับนักศึกษาทุกคน
25.2.2 มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา
25.2.3 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ครั้งละ 16 สัปดาห์
25.3 กระบวนการดาเนินงานสหกิจศึกษา
25.3.1 มีหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน
25.3.2 จัดส่งแบบสารวจความต้องการรับนักศึกษาและแบบเสนองานสหกิจศึกษาให้สถาน
ประกอบการเสนองานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
25.3.3 ความเหมาะสมของช่องทางการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
25.3.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการส่งจดหมายสมัครงานนักศึกษาสหกิจศึกษาให้
สถานประกอบการคัดเลือก
25.3.5 มีการนัดหมายการเข้านิเทศงานของอาจารย์ล่วงหน้า และคณาจารย์นเทศเข้า
นิเทศงานตามระยะเวลาที่นัดหมาย
25.3.6 การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาและ
สถานประกอบการ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หัวข้อการประเมิน
25.3.7 จานวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ
25.3.8 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์
25.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ/ประสานงานของศูนย์สหกิจศึกษา

ระดับความคิดเห็น

26. การใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
26.1 สถานประกอบการนาผลการปฏิบัติงาน/โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือไม่
 ใช้ (โปรดข้ามไปตอบข้อ 26.2)
 ยังไม่ใช้ประโยชน์ ณ เวลานี้ แต่คาดว่าจะนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต (โปรดข้ามไปตอบข้อ 26.2)
 ผลการปฏิบัติงาน/โครงงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทาไม่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
26.2 สถานประกอบการได้นาผลการปฏิบัติงาน/โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือคาดว่าจะนาไปใช้
ประโยชน์ในอนาคตในหัวข้อใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

วางแผนการปฏิบัติงาน
กาหนดงบประมาณ
ลดต้นทุนการดาเนินงาน
อบรมพนักงาน
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/ดาเนินงาน
ออกแบบอุปกรณ์/เครื่องมือ
อื่น ๆ (ถ้ามี)..............................................................................

27. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมำยเหตุ :
ขอควำมกรุ ณ ำตอบแบบประเมิ น ผลภำยใน
เวลำที่กำหนด ทั้งนี้ หำกศูน ย์ฯ ไม่ได้ รับแบบ
ประเมินนี้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดนักศึกษำ
จะไม่ผ่ำนกำรประเมินผล

ลงชื่อ .........................……………….…………..
(............................…………………….…)
ตาแหน่ง ..........................................….……….
วันที่ .........……..............................…...………..

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ID No.

แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา

หมายเลขเอกสาร

COOP REPORT APPRAISAL

FM:CO4-2-10
แก้ไขครั้งที่ 09
วันที่บังคับใช้ 31 ตุลาคม 2551

คาชี้แจง

JOB NO.

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
3. โปรดให้คะแนนในช่อง คะแนน
และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย –

4. เมื่ อประเมิ น ผลเรีย บร้อ ยแล้ ว โปรดน าเอกสารนี้ ใส่ ซ องประทั บ ตราลั บ และให้ นั ก ศึ ก ษาน าส่ งส านั ก งาน
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย
เรียน ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ขอแจ้งผลประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป/Work Term Information
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name____________________________รหัสประจาตัว/ID No._________________
สาขาวิชา/School______________________________สานักวิชา/Institute_______________________________
ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name____________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน/Evaluator Name___________________________________________________________
ตาแหน่ง/Position_____________________________แผนก/Department________________________________

หัวข้อรายงาน/Report title
ภาษาไทย/Thai__________________________________________________________________________________
ภาษาอังกฤษ/English_____________________________________________________________________________
หัวข้อประเมิน/Items
1. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
2. บทคัดย่อ (Abstract)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
3. สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
4. วัตถุประสงค์ (Objectives)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หัวข้อประเมิน/Items
5. วิธีการศึกษา (Method of Education)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
6. ผลการศึกษา (Result)
20 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
7. วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis)
10 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion)
10 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
9. ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
10. สานวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning)
10 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
11. ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (Pattern)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
13. เอกสารอ้างอิง (References)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
14. ภาคผนวก (Appendix)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/Other Comments
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ/Evaluator’s Signature.........................……………………
(.................…………………………)
ตาแหน่ง/Position.....................................……………
วันที่/Date.........……..............................….………….

สาหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา/Coop Staff Only
คะแนนรวม ข้อ 1-14
= _____ คะแนน
รวม
= _____ คะแนน
100

หมายเหตุ : หากศูนย์ฯ ไม่ได้รับแบบประเมินนี้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล
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ลับ
แบบสอบถามสหกิจศึกษา
(สาหรับนักศึกษา)
ความคิดเห็นของนักศึกษาในครั้งนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ จะนาไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พัฒนารูปแบบการดาเนินการของหน่วยงานในอนาคต ข้อมูลที่นักศึกษาให้ไว้ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนักศึกษา การนาข้อมูล
ไปใช้จะไม่เปิดเผยชื่อนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลโดยเด็ดขาด ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือ จากนักศึกษาในการให้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนและตรงไปตรงมา และส่งมอบให้ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ หลังจากเขียนแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม
1. โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่างที่กาหนด
2. ข้อมูลที่มีตัวเลือก ขอให้นักศึกษาทาเครื่องหมาย  หน้าตัวเลือกหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 ที่กาหนด
3. กรณีที่เป็นการสอบถามความคิดเห็น /ความเหมาะสม/ความพอใจของนักศึกษา ให้ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าระดับความคิดเห็น 5
ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด หรือ เหมาะสมมากที่สุด หรือ พอใจมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก หรือ เหมาะสมมาก หรือ พอใจมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง หรือ พอใจปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย หรือ เหมาะสมน้อย หรือ พอใจน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด หรือ พอใจน้อยที่สุด
- หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มขี ้อมูล ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น
แบบสอบถามนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสหกิจศึกษา หากนักศึกษาไม่ส่ง
ถือว่าการปฏิบัติงานของนักศึกษาไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา
ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.1 ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา

รหัส
สานักวิชา

1.2 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่

ปีการศึกษาที่
ถึง

ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่
เป็นการปฏิบตั ิงานครั้งที่

(

) 1

(

) 2

(

) 3

2. สถานที่ปฏิบัตงิ าน
ชื่อสถานประกอบการ (โปรดกรอกชื่อที่เป็นทางการให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด)
(ไทย)
(อังกฤษ)
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วัน
เวลาเริ่ม
จันทร์-ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
สรุปแล้วในแต่ละสัปดาห์มีวนั ทาการ
การทางานล่วงเวลา ( ) 1. มี

3. เวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน
เวลาเลิก

วัน รวมทางานสัปดาห์ละ
( ) 2. ไม่มี
4. ค่าตอบแทนที่นักศึกษาได้รบั

4.1 ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย วันละ
บาท
4.2 ค่าตอบแทนเพียงพอสาหรับใช้จ่ายหรือไม่

5.1 ที่พัก

หยุดงาน

ชั่วโมง

เดือนละ
บาท ( ) ไม่ได้รับค่าตอบแทน
( ) 1.เพียงพอ ( ) 2. ไม่เพียงพอ
( ) 3.เหลือเก็บ

5. สวัสดิการที่ได้รับ
( ) 1.มีที่พักฟรี
( ) 2. มีที่พักให้แต่เสียค่าใช้จ่ายเอง
( ) 3. ไม่มีที่พัก ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลทีพ่ กั เพื่อแนะนาให้รุ่นน้องติดต่อ
ชื่อ
ที่อยู่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
ค่าใช้จ่ายทีพ่ ัก
บาท/เดือน
ระยะห่างจากแหล่งชุมชน / ตลาด
กิโลเมตร

5.2 อาหาร
( ) 1.ได้รับอาหารฟรี
( ) 2.มีอาหารราคาถูกบริการ
( ) 3.ไม่มีสวัสดิการอาหาร

( ) เช้า ( ) กลางวัน ( ) เย็น
( ) เช้า ( ) กลางวัน ( ) เย็น
( ) 4. อื่น ๆ ระบุ

5.3 รถบริการรับส่ง จากบริษทั – แหล่งชุมชน
( ) 1.มีบริการรถรับส่งฟรี
( ) 2.ไม่มีรถรับส่ง
6. ลักษณะ / คุณภาพของสถานประกอบการ
6.1 ประเภทอุตสาหกรรม/การผลิต/ผลิตภัณฑ์
6.2 จานวนพนักงานโดยประมาณ
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6.3 สภาพที่พบเห็นในสานักงาน
( ) 1. เคร่งเครียดยุ่งอยู่ตลอดเวลา
( ) 3. สบายบ้าง เครียดบ้าง
( ) 5. สบายมากเกินไป

( ) 2. ค่อนข้างเครียด
( ) 4. สบายมาก
( ) 6. อื่น ๆ

6.4 ลักษณะงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
( ) โครงงาน

( ) งานประจา

( ) ทั้งโครงงานและงานประจา

6.5 มลพิษหรือความเสี่ยงในสถานประกอบการ (ถ้ามี)
โปรดให้ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษารุ่นน้องถึงมลพิษหรือความเสี่ยงในสถานประกอบการที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพ
เช่น เรื่องกลิ่น เสียง ฝุน่ ฯลฯ
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 1 รูปแบบการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม
/ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)

หัวข้อพิจารณา
1.1 รูปแบบของการจัดการระหว่างการปฏิบตั ิงาน
1.1.1 ความสามารถในการนาความรู้ด้านวิชาการและการปรับตัว
1.1.2 ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษามีความเหมาะสม
1.1.3 นักศึกษาปฏิบตั ิงานโดยมี Job Description ที่ชัดเจน
1.1.4 สถานประกอบการจัดให้มี Supervisor เป็นหัวหน้างานนักศึกษา
1.1.5 การกาหนดให้นักศึกษาเขียนรายงานให้สถานประกอบการ 1 เรื่อง
1.1.6 ประโยชน์ของรายงานที่นักศึกษาเขียนต่อสถานประกอบการ
1.1.7 การจัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
1.1.8 การนิเทศงานเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
1.1.9 การนิเทศงานเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
1.1.10 ความเหมาะสมของสวัสดิการและค่าตอบแทน
1.1.11 ความเหมาะสมของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.2 รูปแบบและประโยชน์กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ
1.2.1 รูปแบบและประโยชน์กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษา
1.2.2 รูปแบบและประโยชน์กิจกรรมสัมมนานักศึกษา

ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
2.1 การให้บริการฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา
2.1.1 การประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย์
2.1.2 การให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาระหว่างปฏิบตั ิงาน (ถ้ามี)
2.1.3 การประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหลังกลับจาก
สถานประกอบการ ได้แก่ สัมภาษณ์ สัมมนา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2 การจัดการโดยรวมของศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุน
นักศึกษา คณาจารย์และ สถานประกอบการให้โครงการฯ ลุล่วงด้วยดี

ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม

หัวข้อพิจารณา
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

/ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)

การจัดแผนการเรียนการสอนของสาขาวิชาสอดคล้องต่อการไปปฏิบตั ิงาน
การสนับสนุนส่งเสริมจากคณาจารย์ในสาขาวิชาต่อการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor) ต่อนักศึกษา
การให้คาปรึกษาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (ถ้ามี)
การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
จานวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีส่วนสาคัญต่อการปฏิบตั ิงาน
การจัดการโดยรวมของสาขาวิชาในการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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ส่วนที่ 4 คุณภาพของสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
หัวข้อพิจารณา

ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม
/ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)

4.1 ความเข้าใจในปรัชญาของหลักสูตรสหกิจศึกษา
4.1.1 เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
4.1.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
4.1.3 พนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิงานด้วย
4.2 การจัดการและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
4.2.1 การประสานงานและจัดการดูแลนักศึกษาภายในสถานประกอบการ
4.2.2 การให้คาแนะนาดูแลนักศึกษาของฝ่ายบุคคล
4.2.3 บุคลากรในสถานประกอบการให้ความสนับสนุนและเป็นกันเอง
4.3 คุณลักษณะและคุณภาพงานที่ได้รบั มอบหมาย (Job Description)
4.3.1 ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3.2 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา
4.3.3 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับที่บริษทั เสนอไว้ในแบบเสนองาน
4.3.4 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา
4.3.5 ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
4.4 การมอบหมายงานและการติดตามงานของ Job Supervisor
4.4.1 สถานประกอบการจัด Supervisor ดูแลนักศึกษาตั้งแต่วนั แรกที่เข้างาน
4.4.2 ความรู้ความสามารถและประสบการณ์วชิ าชีพของ Supervisor
4.4.3 เวลาที่ Supervisor ให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบตั ิงานและเขียนรายงาน
4.4.4 ความสนใจของ Supervisor ต่อการให้คาปรึกษางานและมอบหมายงาน
4.4.5 การให้ความสาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของ Supervisor
4.4.6 ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบตั ิงาน
4.4.7 การดูแลจัดทาแผนงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบตั ิงาน
4.5 นักศึกษาพอใจโดยภาพรวมต่อสถานประกอบการแห่งนี้เพียงใด
4.6 เกี่ยวกับงานที่นักศึกษาปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4.6.1 งานมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
4.6.2 สถานประกอบการมีการนางานของนักศึกษาไปใช้จริง
4.6.3 เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและพนักงานในสถานประกอบการ
4.7 นักศึกษาจะแนะนาสถานประกอบการแห่งนี้แก่นักศึกษาอื่นหรือไม่ (โปรดทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความ)
* แนะนา เพราะ...............................................................................................................…
* ไม่แนะนา เพราะ.........................................................................................................….
4.8 นักศึกษาได้รบั การทาบทามให้เข้าทางานภายหลังสาเร็จการศึกษาหรือไม่ (ทันทีที่ปฏิบตั ิงานสิ้นสุด)
(โปรดทาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความ)
* ได้รับ นักศึกษาตอบรับหรือไม่ * ตอบรับ * ไม่ตอบรับ เพราะ..........................................................................
..............................................................…....................…......................................…...…......................................................
* ไม่ได้รับ เพราะ...............................................................................................................…..................................................
4.9 หลังจากจบการศึกษาแล้วคิดว่าสนใจจะกลับไปสมัครงานกับสถานประกอบการนี้หรือไม่
(โปรดทาเครือ่ งหมาย หน้าข้อความ)
* ไป เพราะ ....................................................................................................................….
* ไม่ไป เพราะ..................................................................................................................…
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ส่วนที่ 5 ให้นักศึกษาประเมินตนเองในความคิดเห็นที่มีต่อความสามารถของตนเอง ณ ปัจจุบัน
ระดับ
ความคิดเห็น/ความเหมาะสม
/ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)

หัวข้อพิจารณา

5.1 ให้นักศึกษาประเมินว่า ณ ขณะนี้นักศึกษามีคุณลักษณะเหล่านี้ดีมากน้อยเพียงใด
โดย 5=ดีมากที่สุด 4= ดีมาก 3=ดีปานกลาง 2=ดีพอใช้ 1=ต้องปรับปรุง
5.1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ
5.1.2 ความรู้ความชานาญด้านการปฏิบตั ิงาน
5.1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม
5.1.4 วุฒภิ าวะ และการรู้จักประมาณตน
5.1.5 ทัศนคติต่อวิชาชีพ
5.1.6 ความมั่นใจในตนเอง
5.1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะในการทางาน
5.1.8 ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์วชิ าการ
5.1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะห์และตัดสินใจ
5.1.10 ความคิดริเริ่มในการทางาน และเสนอความคิดเห็น
5.1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน
5.1.12 การตอบสนองต่อการสั่งการ
5.1.13 ความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้
5.1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมขององค์กร
5.1.15 ทักษะการสื่อสาร และการนาเสนอ
5.1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความสาเร็จ
5.1.17 มนุษยสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
5.1.18 ความเป็นผู้นา
5.1.19 คุณธรรม จริยธรรม
5.1.20 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติ หรือที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร)
5.2 ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา
ให้นักศึกษาระบุว่าสหกิจศึกษาจะเอื้อประโยชน์ต่อไปนี้ได้มากน้อยเพียงใด
โดย 5=มากที่สุด 4= มาก 3=ปานกลาง 2= น้อย 1= น้อยที่สุด
5.2.1 คาดว่าผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบตั ิงานเพราะประสบการณ์จากการทางาน
ทาให้เข้าใจวิชาการมากขึ้น
5.2.2 รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง
5.2.3 เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
5.2.4 มีทกั ษะในการหางาน มีโอกาสได้งาน เร็ว และงานดี
5.2.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสาเร็จการศึกษา
5.2.6 เมื่อสาเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกว่า
5.2.7 เมื่อเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษาคาดว่าจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้
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ส่วนที่ 6 ภาพรวมและปรัชญาของสหกิจศึกษา
ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม
/ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)

หัวข้อพิจารณา
6.1 เป็นการเพิ่มประสบการณ์วชิ าชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่า
6.2 บัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษาจะมีคุณสมบัติเป็นบุคลากรที่พงึ ประสงค์
ของสถานประกอบการ
6.3 การเรียนรู้งานของบัณฑิตหลักสูตรสหกิจศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา
น่าจะสั้นลง
6.4 เป็นวิธกี ารหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทนั สมัย
และเหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลา
6.5 เปิดโอกาสให้เกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ
6.6 สถานประกอบการ นักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6.7 ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม
/ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)
(1-5 หรือ-)

หัวข้อพิจารณา
7.1 นักศึกษามีความพึงพอใจในระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในการไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

ส่วนที่ 8 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
8.1 นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปสหกิจศึกษา

8.2 ความคิดเห็นอื่น ๆ

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
59
16) แบบสอบถามหลังกลับ (ส่วนที่ 6-8)/ส่วนที่6-8/
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