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Report: SAR) เพื่อรายงาน วิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2554 รายงานฉบับนี้
เกิดขึ้นจากการระดมสมองของพนักงานภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ ทุกคน ทั้งนี้ผลการประเมินคาดวาจะ
มีประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในปการศึกษา
ตอไป และมีประโยชนตอการประเมินศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยผูประเมินภายนอกองคกร
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนขอมูลที่มี
ประโยชนตอการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานฉบับนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความบกพรองหรือ
นําเสนอข อมู ลที่ ผิดพลาดประการใด ศูน ยส หกิจ ศึกษาฯ ยินดีนอมรับ ขอเสนอแนะจากทานที่จะกอ
ประโยชนตอการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ตอไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายชื่อและวุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนยสหกิจศึกษาฯ

ก-1

ภาคผนวก ข
ข 1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ปงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)

ข-1

ภาคผนวก ค
ค 1 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพสถานประกอบการระหวาง
การนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยคณาจารยผูนิเทศงาน
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สหกิจศึกษาโดยคณาจารยผูนิเทศงาน
ค 3 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
โดยพนักงานที่ปรึกษา
ค 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ
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ค-5
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ค-5
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ค-6

ค 8 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตอประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ค-7

ค 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาตอคุณภาพสถานประกอบการ
ที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ค-8

ค 10 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา เกี่ยวกับภาพรวมและปรัชญา
ของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ค 11 สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ค 12 สรุปความพึงพอใจของคณาจารยตอการใหบริการของ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ เกี่ยวกับการประสานงานนิเทศงาน

ค-9
ค-10
ค-10

ค 13 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

ค-11

ภาคผนวก ง
ง 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ป 2553 – 2557

ง-1

ภาคผนวก จ
จ 1 ผลการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเดน

จ-1

บทสรุปผูบริหาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประจําปการศึกษา 2554 จัดทําขึ้นเพื่อรายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพในรอบปการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2555) โดยมีการพัฒนาตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
กับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในมิติ
ตางๆ ประกอบดวย 4 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้
ในปการศึกษา 2554 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.57 (จาก
ระดับคะแนน 5) ประกอบดวย
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปรนโยบายสูการปฏิบัติงานขององคกร จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมินในระดับคะแนน 5
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริหารและการจัดการ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองคกรประกอบดวย
5 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จํานวน 4 ตัวบงชี้ และระดับคะแนน 4 จํานวน 1 ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาและสงเสริมการประกัน
คุณภาพภายใน จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4
องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เพื่อพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 7 ตัว
บงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จํานวน 4 ตัวบงชี้ ระดับคะแนน 4 จํานวน 2 ตัวบงชี้ และระดับ
คะแนน 3 จํานวน 1 ตัวบงชี้
จากผลการประเมิ น ตามองค ป ระกอบและตั ว บ ง ชี้ ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ศู น ย
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอสรุปจุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขของหนวยงาน ดังนี้

(1)

จุดเดน
• มีการดําเนินงานอยูภายใตระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• มีการควบคุม การกํากับ การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตร
• มีระบบการจัดการความรูและเผยแพรความรูใหผูที่เกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัติงานและใชประโยชนอยาง
เปนระบบ
• มีระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาชวยใหการดําเนินงานมีความคลองตัว สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผล
การตอการดําเนินงาน
• ลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชา และนักศึกษาทุกคนไดรับการนิเทศ
จากคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา
• สถานประกอบการไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักศึกษาสวนใหญมีโอกาสไดงาน
ทําหลังจากสําเร็จการศึกษา
• มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางเสริมจุดเดน
• ควรมีโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
• ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลสถานประกอบการแบบระบบเปดหรือ Co-op Pedia
• ควรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาแบบ Real Time เพื่อลด
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเหลือนอยที่สุด
• ควรมีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหไดตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• ควรมี การพั ฒ นาเนื้ อ หาและวิ ธี การเตรีย มความพร อมนั กศึ กษาให ตรงตามความต อ งการของสถาน
ประกอบการมากที่สุด
• ควรมีการสรางรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอสถานประกอบการ
• ควรมีการพัฒ นาระบบสารสนเทศสหกิจ ศึกษาใหครวบคลุมทุกภารกิจ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาและเปนการลดการใชกระดาษ
• ควรมีการสนับสนุนใหพนักงานสายปฏิบัติการทําวิจัยสถาบัน เชน คุณภาพบัณฑิต มทส. เปรียบเทียบกับ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอื่นที่อยูในระดับเดียวกัน
(2)

• ควรมีการขยายเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
จุดออน
• คณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาสวนใหญยังไมผานการอบรมจากหนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
• ขาดการจัดพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
• ขาดการมี ส ว นร ว มของสถานประกอบการในการสัม มนาแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็น ระหว างนัก ศึกษา
คณาจารยนิเทศ และคณาจารยสาขาวิชา
• ขาดการมี ส ว นร ว มของคณาจารย นิ เ ทศในการเขาร ว มรับ ฟง การนํา เสนอความกาวหน าและผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
• จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศมีจํานวนนอย
• จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาตางชาติที่มีความสนใจมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนนอย
แนวทางการแกไขจุดออน
• ควรมี การสงคณาจารยนิเทศเขารับการอบรมกับ หนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับรอง หรือจัดอบรมคณาจารยนิเทศ มทส. รวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• เพิ่มโอกาสหรือชองทางใหนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศไดมีโอกาสพบกันเพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน การจัด Co-op Job fair
• ควรมีการกระตุนใหสถานประกอบการเห็นความสําคัญของการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษาในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ มหาวิทยาลัย
• เพิ่มโอกาสใหคณาจารย นิ เทศได เ ข าร ว มรับ ฟงการนําเสนอความกาวหนาและผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจ ศึกษา ณ สถานประกอบการโดยจัดใหมีการนิเทศงานควบคูกับกิจ กรรมการนําเสนอ
ความกาวหนาการปฏิบัติงานของนักศึกษา
• ควรมีการจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาที่มีความสนใจ มีผลการเรียนดี แตขาดทุน
ทรัพย
• ควรมีการขยายเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

(3)

การดําเนินงานที่เปนเลิศ (หากมี)
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติตั้งแตการเตรียมความพรอมนักศึกษา
การจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ ผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 2554 พบวาทําไดมากกวา
KPIs ที่ตั้งไว และนายหัสดี พิมพสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ) ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Bit Management Software GmbH ประเทศเยอรมนี ไดรับ
การคัดเลือกใหรับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดนระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี
นอกจากนี้ ผูบริหารและเจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพยังไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การทําวิจัยสถาบันโดยการยกระดับคุณภาพงานประจําในเรื่อง “ผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” และ “ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะบัณฑิตพึงประสงคที่
สถานประกอบการคาดหวัง” เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของหนวยงาน อีกทั้ง ยัง
ไดรับเกียรติใหนําเสนอผลงานทั้งสองผลงานในที่ประชุม “ใหความรูดานการวิจัยสถาบัน เรื่อง R2R: Routine
to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจํา” เมื่อ 23 เมษายน 2555 ณ หองประชุมสารนิเทศ
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(4)

สวนที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ไดสถาปนาขึ้นในป พ.ศ. 2533 เปดรับนักศึกษารุนแรก
และเริ่มจัดการเรียนการสอนในป พ.ศ. 2536 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประสบการณ
วิชาชีพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานมากที่สุด ศาสตราจารย
ดร. วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีผูกอตั้ง เปนบุคคลแรกที่นําระบบสหกิจศึกษาเขามาใชในประเทศไทยที่
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี และได บั ญ ญั ติ ศั พ ท คํ า ว า “สหกิ จ ศึ ก ษา”
(Cooperative
Education) โดยจัดการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับสหกิจศึกษาไวตั้งแตตน
การจัดหลักสูตรแบบ “สหกิจศึกษา” ถือวาเปน “นวัตกรรมหลักสูตร” ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ รนารี โดยเปน การผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มุงเนน ใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่ดําเนินรวมกัน
ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ สถานประกอบการ เพื่ อ ให ไ ด ก ารศึ ก ษาที่ ดี เ ป น ไปตามมาตรฐานวิ ช าการ
มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงาน
ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มี พั ฒ นาการด า น
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ดังนี้
ป พ.ศ. 2536
• จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประสบการณการปฏิบัติงานในสถานประกอบการขึ้น
ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก เช น สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย
สภาหอการคาแห งประเทศไทย ผูแทนจากองคกรเอกชนที่มีชื่อเสียง และกรรมการจาก
ภายในมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารยจากสํานักวิชา
• ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีความโดดเดนดานสหกิจศึกษา
• จั ด การฝ ก อบรมสั ม มนาให บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
สหกิจศึกษา พรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ
• ประชาสัม พันธ ใหห นวยงานภายนอกทั้ งภาครัฐและเอกชนได ทราบและเขา ใจถึ งหลั กสูต ร
สหกิจศึกษา
ป พ.ศ. 2537
• จัดตั้ง “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เปนหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางสถานประกอบการ คณาจารย และนักศึกษา
• เขารว มเปน สมาชิ กสมาคมสหกิ จศึกษาโลก (World Association for Cooperative
Education: WACE)

ป พ.ศ. 2538
• ส ง นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษารุ น แรก จํ า นวน 123
คนไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาใน
สถานประกอบการในประเทศและตางประเทศ โดยถือ เปน หลั กสูตรเลื อก สํา หรับ การ
คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรกําหนดผลการเรียนเกรดเฉลี่ย
สะสมมากกวา 2.50 และมีความประพฤติดี สวนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกําหนดผล
การเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 เกรดเฉลี่ยสะสมในวิชาชีพมากกวา 2.00 และมี
ความประพฤติดี
ป พ.ศ. 2540
• หลักสูตรสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
• สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยได ใ ห ค วามเห็ น ชอบรั บ รองและมอบสั ม ฤทธิ บั ต ร
สหกิจศึกษาแกนักศึกษาที่ผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคน
ป พ.ศ. 2543
• เปนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการจัดระบบการศึกษา
ผสมผสานการเรียนและการปฏิบัติงาน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ป พ.ศ. 2544
• เปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 12 “12th World Conference on
Cooperative Education” ในหัวขอ “Globalization of Cooperative Education:
Adoption of Borderless System” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ป พ.ศ. 2545
• สหกิจศึกษา มทส. ไดเปนตนแบบสหกิจศึกษาแกสถาบันอุดมศึกษานํารอง 17 แหง และ
สถาบันอื่น ๆ ทั่วประเทศในเวลาตอมา
ป พ.ศ. 2551
• เปนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การดําเนินงานสหกิจศึกษาอยาง
ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย
• ปรับสถานภาพหนวยงานจาก “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เปน
“ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ”
ป พ.ศ. 2552
• สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให ศาสตราจารย
ดร. วิ จิ ต ร ศรี ส อ า น นายกสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยและอธิ ก ารบดี ผู ก อ ตั้ ง มทส. เป น
“บิดาแหงสหกิจศึกษาไทย” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1
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ป พ.ศ. 2553
• ได รั บ รางวั ล “สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด น ระดั บ ชาติ ”
และ
ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา อธิการบดี มทส. ไดรับรางวัล “ผูบริหารสหกิจศึกษาใน
สถานศึกษาดีเดนระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2
ป พ.ศ. 2554
• ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา อธิการบดี มทส. ไดรับรางวัล “ผูบริหารสหกิจศึกษาใน
สถานศึกษาดีเดนระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
• ได รั บ รางวั ล "โครงงาน/งานประจํ า สหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด น ระดั บ ชาติ " ประเภทสั ง คมศาสตร
มนุ ษยศาสตร และการจัดการ ชื่อโครงงาน การลดน้ําตาล Reject ที่มีส าเหตุจ ากรถ
Forklift เหลือไมเกิน 0.0125% โดย นางสาวปทมา อนิวัตกุลชัย สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ (การจัดการโลจิสติกส) เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
• เป น เจ า ภาพร ว มในการจั ด สั ม มนาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ เรื่ อ ง การพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษา
นานาชาติ และขยายเครือขายความรวมมือ (The International Seminar on
International Cooperative and Work-Integrated Education: Expanding
Sustainable Networking) วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ป พ.ศ. 2555
• ได รั บ รางวั ล นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ดี เ ด น ระดั บ ชาติ โดยนายหั ส ดี พิ ม พ สุ ว รรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) ปฏิบัติงาน ณ บริษัท Bit
Management Software GmbH ประเทศเยอรมนี เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
• ไดรับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขาย เรื่อง กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูผล
สะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
รายนามผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตั้งแตป พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน มีดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
• ดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2538 - 18 เมษายน พ.ศ. 2542
2. อาจารย ดร.วุฒิ ดานกิตติกุล
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2542 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2546
3. อาจารย ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547
• ดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547- 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551
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ดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551- 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552- 30 กันยายน พ.ศ. 2552
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฒ
ั ไทยอุดม
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 - 15 เมษายน พ.ศ. 2552
• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552- 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552- 30 กันยายน พ.ศ.2554
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 29 กันยายน พ.ศ. 2554
• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน
•

2. ปรัชญา
สหกิจศึกษาเสริมสรางบัณฑิตให รูจักตน รูจักคน รูจักงาน
3. วิสัยทัศน
มุงมั่นใหบริการที่เปนเลิศ และดํารงความเปนผูนําสหกิจศึกษาของประเทศ
4. พันธกิจ
1) จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาชีพ
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2) จั ด เตรี ย มความพร อ มนั ก ศึ ก ษาในทุ ก ๆ ด า นที่ จํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ ง านใน
สถานประกอบการกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) ประสานการนิ เ ทศงานสหกิ จ ศึ ก ษาได อ ย า งทั น ท ว งที ถู ก ต อ ง แม น ยํ า สอดคล อ งกั บ
ความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ
4) พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ตอเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานในประเทศ
5. โครงสรางองคกรและการบริหารงาน
5.1 โครงสรางการบริหารงาน
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการที่ใชระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ”
โดยมีคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กํากับ ดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนและนโยบายที่กําหนด โดยมีโครงสรางองคกรและการแบงสวนงานดังนี้
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อธิการบดี
คณะกรรมการประจําศูนยฯ
รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ฝายบริหาร
งานทั่วไป

ฝายพัฒนา
งานสหกิจศึกษา

ฝายพัฒนาอาชีพ

ฝายสารสนเทศ
สหกิจศึกษา

- งานประสานการ
นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา
- งานสารบรรณ
- งานการเงิน
งบประมาณและ
การวางแผน
- งานประสานการ
ประชุม
- งานพัสดุ

- งานพัฒนาคุณภาพ
งานสหกิจศึกษา
- งานพัฒนาเครือขาย
สหกิจศึกษา
- งานพัฒนาเครือขาย
บัณฑิต มทส.
- งานสหกิจศึกษา
นานาชาติ
- งานจัดการลูคา
สัมพันธ
-งานแนะแนวให
คําปรึกษาแกนักศึกษา

- งานเตรียมความ
พรอมนักศึกษา
- งานพัฒนาอาชีพ
- งานกิจกรรมเรียนรู
ผลสะทอนกลับของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

- งานดูแล ปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต
- งานพัฒนาระบบ
MIS ของศูนยฯ
- งานแบบสอบถาม
ขอสอบและเอกสาร
ออนไลนตาง ๆ
-งานสนับสนุนขอมูล
แกฝายตาง ๆ
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5.2 คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนคณะผูบริหารสูงสุดมีบทบาท
หนาที่กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ รวมทั้งการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ดําเนินการไดสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธาน
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธาน
3. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
4. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผูแทน
กรรมการ
5. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือผูแทน
กรรมการ
6. คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
7. คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
8. คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
9. ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาหรือผูแทน
กรรมการ
10. ผูอํานวยการเทคโนธานีหรือผูแทน
กรรมการ
11. ผูแทนจากหนวยงานภายนอกที่รวมมือ
กรรมการ
ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา (3-5 คน)
12. ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
กรรมการและเลขานุการ
13. รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
6. บุคลากร
ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 15 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2555)
วุฒิการศึกษา
จํานวนบุคลากร

รวม

ต่ํากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

1. ฝายบริหารงานทั่วไป

5

1

4

-

-

2. ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา

6

-

5

-

1

3. ฝายพัฒนาอาชีพ
4. ฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา

3

-

3

-

-

1

-

1

-

-

15

1

13

-

1

รวม

หมายเหตุ มีบุคลากรที่เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 2 คน
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7. ภาระหนาที่และการบริการ
1. ฝายบริหารงานทั่วไป มีภาระหนาที่ดังนี้
- งานประสานการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษา
คณาจารยนิเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของที่สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
- งานจัดทําแผนนิเทศและประมาณการคาใชจายในการนิเทศงานนักศึกษา
- งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษาและรับคํารองตาง ๆ
- งานประสานกับประธานคณาจารยนิเทศทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษา
- งานวางแผน งบประมาณ และการเงินของศูนยฯ
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยฯ
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานประสานการจัดประชุมตาง ๆ ของศูนย เชน ประชุมประธานคณาจารยนิเทศ ประชุมศูนย
ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยฯ
- งานจัดทําแฟมประวัติการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
- งานประสานการจัดทําสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาและเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน
- งานธุรการตาง ๆ เชน งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล การจางนักศึกษาชวยงาน
ประสานการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝกงานจากสถานศึกษาภายนอก มทส.
- งานพัสดุสํานักงาน เปนตน
2. ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีภาระหนาที่ดังนี้
- งานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษารวมกับสาขาวิชาใหเปนไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย
- งานจัดหาและติดตามงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพใหแกนักศึกษาทั้งในและตางประเทศ เชน
การประชาสัมพันธสหกิจศึกษาไปยังเครือขายสหกิจศึกษา เชน สถานประกอบการ กลุมอุตสาหกรรม
หอการคา สมาคมวิชาการวิชาชีพ และองคกรภาครัฐตาง ๆ เปนตน
- งานจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) เชน การจัดสง ส.ค.ส. ของที่ระลึก จัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธสหกิจศึกษา เปนตน
- งานเครือขายบัณฑิต มทส. เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา
- งานสหกิจศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอก
- งานสหกิจศึกษานานาชาติ เชน การพัฒนาเครือขายและจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ การ
เตรียมความพรอมและใหคําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
- งานอบรมเตรียมความพรอมพนักงานที่ปรึกษา ฝายบุคคล หรือผูที่เกี่ยวของในสถาน
ประกอบการ
- งานวิจัยสหกิจศึกษา
- งานพิจารณาคํารองของนักศึกษาในกรณีตาง ๆ
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- งานแนะแนวใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เชน ใหขอมูลการเลือกสถานประกอบการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนตน

การ

3. ฝายพัฒนาอาชีพ มีภาระหนาที่ดังนี้
- งานเตรียมความพรอมนักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชน การทดสอบ EQ การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา การพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะอื่น ๆ ที่จําเปนตอการทํางาน เชน
ทักษะการสื่อสาร การเขียนรายงานและการนําเสนอ เทคนิคการสรางความมั่นใจในตนเอง
- งานจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา เชน ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 2
มั ช ฌิ ม นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษา ป จ ฉิ ม นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษา กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาพบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาก อ นไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมสัมภาษณสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมรายงาน
ความกาวหนาระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
- งานเตรีย มความพร อมนั กศึกษาสหกิจ ศึกษานานาชาติ เชน กิจ กรรมแนะนําสหกิจศึกษา
นานาชาติ กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ Fun English with
Friends และ Inter Coop Experiences Sharing เปนตน
- งานพัฒนาอาชีพ เชน คลินิกงานอาชีพ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงงานบัณฑิต การสัมภาษณ
งานบัณฑิต ประกาศงานบัณฑิตและรับสมัครงานบัณฑิต กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต งานติดตาม
บัณฑิต และวิเคราะหสภาพการจางงานความตองการแรงงานของตลาดแรงงาน เปนตน
- งานบริการขอมูลบัณฑิตแกสถานประกอบการที่ตองการรับสมัครงานบัณฑิต
- งานจัดกิจกรรมเรียนรูผลสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทําใหทราบความคิดเห็น
ความคาดหวัง ของนักศึกษามาปรับปรุงการใหบริการ
- งานประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) และกิจกรรมการฝกอบรมตาง ๆ
- งานแนะแนวและใหคํา ปรึกษาแกนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา เชน การเขีย น
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ และการพัฒนาตนเอง เปนตน
4. งานสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภาระหนาที่ดังนี้
- งาน MIS เชน ดูแลและปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาฯ ดูแลและปรับปรุง
ฐานขอมูลสถานประกอบการ เปนตน
- งานจัดทําขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา
- งานดูแลและสืบคนฐานขอมูลสถานประกอบการ (Oracle)
- งานแบบสอบถามออนไลน การทดสอบ EQ กิจกรรมกอนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
- งานขอสอบออนไลนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
- งานพัฒนาระบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาออนไลน (SUT-CAMS)
- งานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในแตละภาคการศึกษาและปการศึกษา
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8. สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ มุงเนนการประสานงาน การใหบริการ และอํานวย
ความสะดวกแกผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก มทส. เพื่อพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา
ดวยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในระดับปริญญาตรี 5 สํานักวิชา ไดแก สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 สาขาวิชา สํานั กวิชาเทคโนโลยีสั งคม 2 สาขาวิชา สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 สาขาวิช า สํานักวิช า
วิศวกรรมศาสตร 19 สาขาวิชา และสํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 สาขาวิชา รวมเปน 27 สาขาวิชา
ป จ จุ บั น มี นั กศึ กษาไปปฏิ บัติงานสหกิ จศึ กษาแลวทั้งสิ้น 14,924 คน (นับถึงภาคการศึกษาที่ 3 ป
การศึกษา 2554) โดยมี สถานประกอบการเขาร ว มดําเนิน การสหกิ จ ศึก ษาแลว 2,940 แหง ทั่ว ประเทศ
(ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555)
8.1 ขอมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาและตําแหนงงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการ
(ปการศึกษา 2554)
ในปการศึกษา 2554 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จํานวน
634 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จํานวน 587 คน และในภาคการศึกษาที่ 3/2554 จํานวน 348 รวม
ทั้งสิ้น 1,569 คน ในภาพรวมแลวศูนยสหกิจศึกษา ฯ สามารถจัดหาตําแหนงงานในเชิงปริมาณไดมากกวา
จํานวนนักศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานในปการศึกษา 2554 จําแนกตามสํานักวิชาและสาขาวิชา
ที่

สํานักวิชา /
สาขาวิชา

เทคโนโลยีสังคม
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 เทคโนโลยีการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
1 เทคโนโลยีการผลิตพืช

ภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษา ตําแหนง
(คน)
งาน

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 3
นักศึกษา ตําแหนง นักศึกษา ตําแหนง
(คน)
งาน
(คน)
งาน

รวม
นศ.
ตําแหนง
(คน)
งาน

106
11

183
43

44

25
97

16
85

48
180

122
140

256
320

53

83

1

27

9

32

63

142

2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว

5

48

124

13

1

31
24

55

20

53
31

2

3 เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมศาสตร
1 วิศวกรรมเกษตร
2 วิศวกรรมขนสง
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร

40
33

34

88

12
37
2

62
47
29

9
9
58

43
23
98

6
15
24

39
33
58

27
61
84

144
103
185
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ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานในปการศึกษา 2554 จําแนกตามสํานักวิชาและสาขาวิชา (ตอ)
ที่

สํานักวิชา /
สาขาวิชา

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมยานยนต
วิศวกรรมอากาศยาน
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมพอลิเมอร
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีธรณี

แพทยศาสตร
1 อนามัยสิ่งแวดลอม
2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วิทยาศาสตร
1 วิทยาศาสตรการกีฬา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษา ตําแหนง
(คน)
งาน

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 3
นักศึกษา ตําแหนง นักศึกษา ตําแหนง
(คน)
งาน
(คน)
งาน

รวม
นศ.
ตําแหนง
(คน)
งาน

2
48
28
28
14
11
8
6
73
30
29
37
43
25

19
121
60
44
21
23
33
23
138
59
61
48
107
27

21
4
1
1
7
40
20
41
1
29
19
45

31
90
42
22
6
12
74
30
57
62
30
40
77
45

23
23
20
7
13
4
1
5
28
5
33
4
21

4
93
50
30
14
33
33
21
57
69
38
51
63
22

23
75
52
49
21
31
52
27
78
99
35
99
66
91

54
304
152
96
41
68
140
74
252
190
129
139
247
94

2
1

16
50

66
74

83
117

3
-

16
18

71
75

115
185

3
634

17
1,387

36
587

42
1,262

348

13
1,070

39
1,569

72
3,719

8.2 ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา
ในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ศูนยส หกิจ ศึกษาฯ จะทําหนาที่จัดหางาน
คุณภาพที่ป ระสานงานการนิ เทศระหวางสถานประกอบการและสาขาวิชา โดยมีร ายละเอียดผลการ
ปฏิบัติงานดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในปการศึกษา 2554
การไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
การไปปฏิบัติงานของนักศึกษา
1/2554
2/2554
3/2554
1. จํานวนนักศึกษา
634
587
348
2. จํานวนสาขาวิชา
25
22
22
3. จํานวนสถานประกอบการในประเทศ
321
301
206
4. จํานวนสถานประกอบการตางประเทศ
2 (2 คน)
5 (6 คน)
1 (3 คน)
จํานวนงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษา
การเสนองานจากสถานประกอบการ
1/2554
2/2554
3/2554
1. จํานวนตําแหนงงานที่ไดรับการเสนอ
1,387
1,362
1,070
2. เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา
มากกวา 753
มากกวา 675 มากกวา 722
งบประมาณในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา
งบประมาณ/ภาคการศึกษา
1/2554
2/2554
3/2554
1. งบที่ประมาณการไว (บาท)
683,500.00
665,538.50 387,999.50
2. งบที่ใชจายจริง (บาท) *
615,819.25
529,270.27 346,589.43
3. คาใชจายเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน
971.32
901.65
1,114.94
การใชพาหนะเดินทางไปนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
พาหนะที่ใช

รวม
1,569
828
8 (11 คน)
รวม
3,719
มากกวา 2,150
รวม
1,737,038.00
1,491,678.95
950.71

1/2553

2/2553

3/2553

รวม

136
65

133
66

94
37

363
168

3. เครื่องบิน

3

1

-

4

4. รถยนตโดยสาร
5. รถเชา

24

31

9

64

1/2554

2/2554

3/2554

รวม

634

587

348

1,569

-

-

1. รถยนตสวนตัว
2. รถยนต มทส.

ผลการประเมินนักศึกษาโดยสาขาวิชา
ผลการประเมิน
1. จํานวนนักศึกษาที่ผานการประเมิน (S)

2. จํานวนนักศึกษาที่ไมผานการประเมิน (U)
* ไมรวมคาเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และที่พักของพนักงานขับรถกรณีเดินทางโดยรถยนต มทส.

8.3 ผลการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา
ในการจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ศูนยสหกิจศึกษาฯ
จะตองจัดเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาโดยเนนทักษะดานสังคมและบริการดานอาชีพเพื่อใหนักศึกษา
มีความพรอมในการทํางานสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปผลการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา
รายละเอียดกิจกรรม

จํานวนผูเขารวม ผลการประเมิน
กิจกรรม
ความพึงพอใจ
(คน)

ระดับ (เต็ม5)

1. ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2

849

4.54

2. มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3

730

4.79

3. อบรมบุคลิกภาพแกนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาผูสนใจทุกชั้นป

707

4.63

4. กิจกรรมการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

1,569

4.02

5. โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ
5.1 กิจกรรมแนะนําสหกิจศึกษานานาชาติ
5.2 กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน (4 หัวขอ 4 ครั้ง)
5.3 กิจกรรมภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
5.4 กิจกรรม Fun English with Friends
5.5 กิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing

111
3,990
32
32
133

4.37
4.36
4.04
4.08
4.25

6. จัดอบรม ISO 9000 และ ISO 14000

691

4.03

7. กิจกรรมสัมภาษณและสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ

1,569

3.79

8. พิธีมอบสัมฤทธิบัตร และรับฟงโอวาทจากทานอธิการบดี

656

4.10

9. โครงการสรางโอกาสในการทํางานกับญี่ปุน

60

4.40

10. กิจกรรมการสัมภาษณและรับสมัครงาน

25 (แหง)

-

11. กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.

1,164

4.20

8.4 ผลการดําเนินงานดานสารสนเทศ
- ดูแลและพัฒนาระบบสหกิจศึกษาออนไลน
- พัฒนา Website WACE - ISO
- พัฒนา Website เครือขายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
- จัดทําและพัฒนาแบบสอบถามออนไลนตางๆ เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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8.5 การใหบริการดานวิชาการ
ในปการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 - 30 เมษายน 2555) ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดเก็บรวบรวม
ขอมูลการใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
8.5.1หนวยงานที่มาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ในปการศึกษา 2554 มีสถาบันการศึกษาที่มาเยี่ยมชมศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยการจัด
บรรยายจํ านวน 9 ครั้ ง ประกอบดว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สุ ริ น ทร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยคณะผูเยี่ยมชมมีความ
พึงพอใจในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.63 เต็ม 5)
8.5.2 หนวยงานที่ขอเชิญบุคลากรของศูนยสหกิจศึกษาฯ ไปเปนวิทยากรบรรยาย
ในปการศึกษา 2554 มีหนวยงานตางๆ ไดเรียนเชิญบุคลากรของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไปบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปรายชื่อสถาบันการศึกษาและหัวขอบรรยายที่ไดรับเชิญจากสถาบันตาง ๆ
สถาบันการศึกษา/หนวยงาน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4. มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
7. เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
8. เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน
9. เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก
10.สมาคมสหกิจศึกษาไทย

หัวขอบรรยาย
สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพคณาจารยนิเทศ
ความเขาใจและการบริหารจัดการสหกิจศึกษาและ
คุณสมบัติที่ดีและการเตรียมตัวของคณาจารยนิเทศ
หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
การสรางความรูความเขาใจและกระบวนการขั้นตอน
สหกิจศึกษา
การบริหารงานสหกิจศึกษาอยางไรใหประสบ
ผลสําเร็จ
มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา
1) หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
2) ความหลากหลายในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
หลักสูตร คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
หลักสูตร คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
หลักสูตร วิทยากรสหกิจศึกษา
หลักสูตร คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา (3 ครั้ง)
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ 1.1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 8
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน
ของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 –
2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกฝายภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ



4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป



6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
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นอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป





รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2554 ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจที่ครอบคลุมทุกภารกิจของศูนย
มีการจัดทํา SWOT Analysis เพื่อพัฒนาไปสูแผนกลยุทธของศูนยสหกิจศึกษาฯ ตามยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของ มทส. ที่มีความสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติของ มทส. พนักงานทุก
คนทุกฝายไดรับการถายทอดแผนกลยุทธ โดยการมีสวนรวมในการจัดแผนกลยุทธของศูนยฯ มีการกําหนด
เปาประสงค ตัวบงชี้ความสําเร็จ (KPIs) ของการดําเนินงานและผลผลิตที่ชัดเจนสามารถวัดได โดยตัวบงชี้ทุก
ตัวจะสอดคลองตามแผนกลยุทธของศูนยฯ แผนงานของ มทส. โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดตัวบงชี้ตาม
แผนปฏิบัติการในปงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 40 ตัวบงชี้ ดังนี้
1) การใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ (4 ตัวบงชี้)
2) การเผยแพรและประชาสัมพันธสหกิจศึกษา (1 ตัวบงชี้)
3) สหกิจศึกษานานาชาติ (4 ตัวบงชี้)
4) นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (10 ตัวบงชี้)
5) อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (6 ตัวบงชี้)
6) ฐานขอมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา (3 ตัวบงชี้)
7) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ (2 ตัวบงชี้)
8) ระบบบริหารจัดการและการใหบริการ (2 ตัวบงชี้)
9) เครือขายสหกิจศึกษาในกลุมสถาบันการศึกษา (2 ตัวบงชี้)
10) การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (1 ตัวบงชี้)
11) การพัฒนาบุคลากร (1 ตัวบงชี้)
12) การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลิกภาพใหแกนักศึกษา (1 ตัวบงชี้)
13) การสรางบัณฑิตพึงประสงค (3 ตัวบงชี้)
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป สามารถบรรลุตัวบงชี้ไมต่ํากวารอยละ
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80 มี 36 ตัวบงชี้ และบรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 90 มีการติดตามประเมินผลตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติงาน
ไตรมาส ละ 1 ครั้ง โดยนําเขาที่ประชุมพนักงานประจําเดือนของศูนย และรายงานผลตอสวนแผนงานซึ่งเปน
หนวยงานกลางที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อ
พิจารณา มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
8 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

8 ขอ



รายการหลักฐาน :
- เอกสารภาคผนวก ข1-ข2
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1: ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุก
ระดับของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ
มติกําหนดครบถวนและมีการประเมินผูบริหารตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันและหนวยงานไปยัง
บุคลากรในหนวยงาน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให
อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย
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มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ










7. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม



รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ มี
คณะกรรมการประจําศูนยประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนรองประธาน
รองอธิ การบดี ฝ า ยกิ จ การนั กศึ กษาหรื อผูแทน คณบดีทุกสํานักวิช าหรือผูแทน ผูอํานวยการศูน ยบ ริการ
การศึกษาหรือผูแทน ผูอํานวยการเทคโนธานีหรือผูแทน และผูแทนจากหนวยงานภายนอกที่รวมมือในการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาเปนกรรมการ จํานวน 4 คน ประกอบดวยผูแทนองคกรผูใชบัณฑิต ผูแทนบัณฑิต
ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ รองผูอํานวยการเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารหนวยงาน เปนผูติดตามการดําเนินงานหนวยงานผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน ในป
การศึกษา 2554 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจําศูนยไว 3 ครั้ง
เพื่ อรายงานผลการดํ า เนิ น งานแต ล ะภาคการศึกษา สามารถดํา เนิน การจั ดประชุมได 3 ครั้ง ( วัน ที่ 13
กรกฎาคม 2554 วันที่ 1 ธันวาคม 2554 และวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555) คิดเปนรอยละ 100 คณะกรรมการ
เขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 82.92 โดยคณะกรรมการประจําศูนยจะประเมินการดําเนินงานอยางรอบดานทุก
ภารกิจ นอกจากนี้ผูบริหารทุกระดับของศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังไดรับการประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไวภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดใหมีการประชุมพนักงาน 2 เดือน
ตอครั้ง เพื่อเปนการติดตามการดําเนินงานของฝายตาง ๆ และเปนการถายทอดนโยบายของผูบริหารระดับสูง
ตอพนักงานไดรับทราบและเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับไดแสดงความเห็นในประเด็นตางๆ รวมทั้งมีการ
ประชุมหัวหนาฝายตามความจําเปนตามภารกิจ และเพื่อแกไขปญหาใหทันเหตุการณ โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ
ดํ าเนิ น การจั ด ประชุ มรวมทั้ งสิ้ น 9 ครั้ ง (วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2554 28 กรกฎาคม 2554 15 และ 30
กันยายน 2554 9 พฤศจิกายน 2554 12 มกราคม 2555 9 กุมภาพัน ธ 2555 8 มีนาคม 2555 และ 4
เมษายน 2555) นอกจากนี้แตละฝายยังมีการประชุมพนักงานภายในฝาย (Morning Talk) และศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําศูนย และผลการประเมินของนักศึกษา
สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศทุกภาคการศึกษามาปรับปรุงการบริหารจัดการหนวยงาน
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

7 ขอ



รายการหลักฐาน :
- เอกสารแนบ 1 (รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)
- เอกสารแนบ 2 (รายงานการประชุมพนักงานศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)
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ตัวบงชี้ 7.2

การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูสถาบันการเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ
:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3
ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 5
ขอ

ขอ

มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง

กับแผนกลยุทธของหนวยงานและสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการ
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง

(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล

และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
5. มี ก ารนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการจั ด การความรู ใ นป ก ารศึ ก ษาป จ จุ บั น หรื อ ป

การศึกษาที่ผานมา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีการกําหนดประเด็นความรู 2 เรื่อง คือ การระบุประเด็นปญหาที่มักเกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตั้งแตการเตรียมความพรอมนักศึกษาจนสิ้นสุดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ พรอมใหแนวทางการ
แกไข อยางนอย 15 ประเด็นปญหา การรวบรวมผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มทส.
ทั้งสองเรื่องสอดคลองกับยุทธศาสตรของ มทส. คือการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ในงานสงเสริม
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางานของนักศึกษา โดยมีเปาประสงคของแผนงานคือบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เรื่องที่ 1 การระบุประเด็นปญหาที่มักเกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศึกษา
กลุมบุคคลที่จะพัฒนาความรูไดแก เจาหนาที่สหกิจศึกษาในศูนยสหกิจศึกษาฯ นําความรูที่จัดการแลวจัดพิมพ
ในคูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศในเรื่องที่วาดวย “ขอแนะนําและแนวทางการแกไข
ปญหาที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา” ในลักษณะถามตอบปญหาที่พบบอยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา (Q&A) แลวนํา
คูมือสหกิจศึกษานี้แจกจายใหกับนักศึกษาในสัปดาหแรกของการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op)
ทั้งนี้การจัดการความรูดังกลาวเปนการรวบรวมความรูจากประสบการณผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ธรรมเนียม
การปฏิบัติ และความรูจากขอบังคับและประกาศเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของ มทส. นอกจากการจัดพิมพในคูมือ
สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศแลวยังเผยแพรผาน Website ของศูนยสหกิจศึกษาฯ โดย
แนวปฏิบัติที่ไดจะเปนประโยชนตอนักศึกษาเปนอยางมากทั้งในชวงกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา โดยเฉพาะในชวงที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการไมสะดวกที่จะติดตอกับ
มทส. เรื่องที่ 2 การรวบรวมผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มทส. ศูนยสหกิจศึกษาได
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ที่ผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปการศึกษา 2554 เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาในแกนักศึกษาในรุนถัดไปและปรับปรุงการดําเนินงานของ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ การจัดกิจกรรมจะมีการอบรมเจาหนาใหเขาใจถึงวิธีการจัดกิจกรรม วิธีการถามคําถาม การ
สรุปความ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา การจัดกิจกรรมจะแบงนักศึกษาออกเปนกลุมเล็กประมาณ 7-8 คน
เพื่อใหงายตอการพูดคุยโดยใชเวลากลุมละ 2 ชั่วโมง และทําการบันทึกวิดีทัศน ผลที่ไดจะมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับพนักงานภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่ยังมีปญหา ความรูที่
ไดรับจะนํามาจัดทํารายงานกิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงานจริงและเผยแพรในที่ประชุม
“ใหความรูดานการวิจัยสถาบัน เรื่อง R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจํา”
เมื่อ 23 เมษายน 2555 ณ อาคารบริหาร และไดรับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดนของเครือขายพัฒนา
สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เนื่องในวันสหกิจศึกษาครั้งที่ 4 ป พ.ศ. 2555 อีกดวย
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 5 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

5 ขอ



รายการหลักฐาน :
- เอกสารแนบ 3 (แผนการจัดการความรูและแบบฟอรมการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการ
ความรู ป 2554)
- เอกสารแนบ 4 (คูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา)
- เอกสารแนบ 5 (รายงานกิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี)
- เอกสารภาคผนวก จ
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ตัวบงชี้ที่ 7.3

ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Information System Plan)
2. มีระบบปองกันและการสํารองขอมูลไวในอุปกรณ หรือระบบรักษาความปลอดภัย
เครื่องมือเปนประจําทุก 2 สัปดาห
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
4. มี การประเมิ น ความพึ งพอใจของผู ใชร ะบบสารสนเทศสหกิจศึกษาไดระดั บ
คะแนนไมต่ํากวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามา
ปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
6. มี การส งข อมู ลผ านระบบเครือขา ยของหนว ยงานภายนอกที่เกี่ย วของตามที่
กําหนด
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Information System Plan) โดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2554 วาดวย เทคโนโลยีสารสนเทศสหกิจศึกษา มีระบบการปองกันการเขาถึงฐานขอมูล
โดยตรง ทั้งนี้ผูจะเขาถึงไดเฉพาะผูดูแลระบบ (Admin) ของฝายสารสนเทศสหกิจศึกษาเทานั้น สําหรับบุคคล
อื่นจะตองมีการ login เขาระบบทุกครั้ง มีการสํารองระบบสหกิจศึกษาออนไลน และฐานขอมูลไวที่ Hard disk
ของ Server ภายในศูนยฯ และใน External Hard Disk ของฝายสารสนเทศสหกิจศึกษาทุก 2 สัปดาห โดย
ระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษาฯ และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกั นคุ ณภาพได โดยแบ งออกเป น 3 กลุ ม คื อ นั กศึ กษา คณาจารย และสถานประกอบการ
ประกอบดวยระบบสารสนเทศยอย เชน ระบบประเมินวิทยากรรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระบบกรอกแบบ
สํารวจความตองการไปสหกิจศึกษา ระบบสอบออนไลนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา แบบสอบถามก อนไป
ปฏิบัติงาน ระบบดูประกาศงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระบบกรอกเอกสารระหวางนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการระบบรายงานความกาวหนาขณะนักศึกษาอยูสถานประกอบการ แบบสอบถามหลังกลับจาก
สถานประกอบการระบบประเมิ น ผลการนิ เ ทศงานออนไลน มี การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช ร ะบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษาโดยนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบสารสนเทศในแบบสอบถามกอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 มีการนําผลการประเมินจากผูใชบริการมา
ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้
ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินการ
1) คณาจารยเสนอใหมีระบบรับรองคุณภาพงานออนไลน
กําลังดําเนินการพัฒนา
2) นักศึกษาใหเพิ่มแบบสอบถามปลายเปดในการประเมินวิทยากร
ดําเนินการเรียบรอย
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
3) เพิ่มแบบสํารวจความสนใจไปปฏิบัติงานกอนทําการสมัครงาน
ดําเนินการเรียบรอย
4) ปรับปรุงแบบสอบถามกอนไปปฏิบัติงานใหมีคําถามที่
ดําเนินการเรียบรอย
ครอบคลุมมากขึ้น
5) ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
กําลังดําเนินการพัฒนา
ณ สถานประกอบการทุกสัปดาห
6) ใหนักศึกษาสง resume ออนไลน
ดําเนินการเรียบรอย
และมีการสงขอมูลผานระบบเครือขายโดยรับขอมูลนักศึกษาจากศูนยบริการการศึกษา เชื่อมโยงขอมูลกับ
นักศึกษาในระหวางปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ การสงขอมูลงานจากสถานประกอบการ และขอมูลการ
สมัครงานของนักศึกษาใหสํานักวิชา
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

6 ขอ



รายการหลักฐาน :
-เอกสารแนบ 6 (แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)
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ตัวบงชี้ที่ 7.4:

ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ
1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร

ระดั บสู งและตั ว แทนที่ รับ ผิ ดชอบพั นธกิจหลักของศูนยส หกิจ ศึกษาและพัฒ นา
อาชีพรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2.มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย

3 ดาน ตามบริบทของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได

จากการวิเคราะหในขอ 2
4.มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม

แผน
5.มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน และรายงานต อ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6.มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย และ
เจาหนาที่สหกิจศึกษาอีก 2 คน เปนคณะกรรมการ มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติงาน ดานชื่อเสียง ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดานสุขภาพและความปลอดภัย ดานบุคลาการ แตละฝายของศูนยที่เกี่ยวของจะทําการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงอยางนอยปละ 2 ครั้ง ไมมีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง เนื่องจากไมพบความเสี่ยงในระดับสูง มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ มทส. และมีการนําผลการประเมิน ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป มีการรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมพนักงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

6 ขอ



รายการหลักฐาน :
- เอกสารแนบ 7 (รายงานแผนการควบคุมภายในระดับหนวยงาน-SUT-RM2)
- เอกสารแนบ 8 (คําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปจจัยเสี่ยง-SUT-RM1)
- เอกสารแนบ 2 (รายงานการประชุมพนักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ)
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ตัวบงชี้ 7.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารยนิเทศ
ชนิดของตัวบงชี้:

ผลผลิต

เกณฑการประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
คะแนนต่ํากวาหรือ
เทากับ 1.50

คะแนน 2
คะแนน
1.51 – 2.50

คะแนน 3
คะแนน
2.51 - 3.50

คะแนน 4
คะแนน
3.51 – 4.50

คะแนน 5
คะแนนมากกวา
หรือเทากับ 4.51

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ในฐานะที่เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่ง
ใน ปการศึกษา 2554 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากศูนย
สหกิจศึกษาฯ ตามกลุมผูรับบริการพบวาผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (4.22) โดยการสํารวจความพึง
พอใจจะพิจารณา 5 ประเด็นสําคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา อยูในระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5)
ภาคการศึกษาที่ 2/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.04 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยูในระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5)
ภาคการศึกษาที่ 3/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา อยูในระดับ 4.28 (คะแนนเต็ม 5)
2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5)
ภาคการศึกษาที่ 2/2554
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- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.04 (คะแนนเต็ม 5)
ภาคการศึกษาที่ 3/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5)
3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.15 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยูในระดับ 4.21 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.31 (คะแนนเต็ม 5)
ภาคการศึกษาที่ 2/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 3.95 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยูในระดับ 4.26 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.46 (คะแนนเต็ม 5)
ภาคการศึกษาที่ 3/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.15 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยูในระดับ 4.20 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5)
4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพรอมในการปฏิบัติงานจริง
ภาคการศึกษาที่ 1/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.10 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยูในระดับ 4.21 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.31 (คะแนนเต็ม 5)
ภาคการศึกษาที่ 2/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 3.85 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยูในระดับ 4.26 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.46 (คะแนนเต็ม 5)
ภาคการศึกษาที่ 3/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.09 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยูในระดับ 4.20 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5)
5. ความพึงพอใจในการสรางโอกาสการตอยอดความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ภาคการศึกษาที่ 1/2554
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- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.53 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยูในระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5)
ภาคการศึกษาที่ 2/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.18 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของผูนิเทศอยูในระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5)
ภาคการศึกษาที่ 3/2554
- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.29 (คะแนนเต็ม 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยูในระดับ 4.24 (คะแนนเต็ม 5)

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

คาเฉลี่ย = 4.22

4

คาเฉลี่ย ≥ 4.00



รายการหลักฐาน
- เอกสารภาคผนวก ค1-ค12
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

: ขอ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ
:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 9
ขอ

ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ ว น
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทุกองคประกอบที่ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เกี่ยวของ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
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มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ










นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษาฯ
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานภายในสถาบัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย ดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ศูนยสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน




รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ ใชองคประกอบและตัวบงชี้ของ มทส.
ตามหลักการ “รวมบริการประสานภารกิจ” และไดเพิ่มตัวบงชี้ของศูนยในองคประกอบที่ 10 ตามมาตรฐาน
การดําเนินงานและประกันคุณภาพสหกิจศึกษา ของ สกอ. โดยนโยบายการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ดํ าเนิ น การตามแนวนโยบายของ มทส. มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือและรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรของศูนยฯ มีการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อรับฟงความเห็นและ
ขอเสนอแนะ มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในองคประกอบที่ 10 การ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มี 7 ตัวบงชี้ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจและเปนไปตามอัตลักษณของ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ แตละฝายที่เกี่ยวของมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และจัดทํารายงานการประเมินตนเองเมื่อสิ้นภาคการศึกษา มีการ
วิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อหาแนวทางเสริมจุดเดนและแนว
ทางการแกไขและปองกันจุดออน มีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย “ระบบสหกิจศึกษาออนไลน” จากนักศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารยนิเทศ เชน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษา เปนตน มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามแนวปฏิบัติของ มทส. ในการประกันคุณภาพภายในโดยเสนอรายชื่อผูแทนจากสถานประกอบการมาเปน
ผูประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา แตยังไมมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวา งสถาบั น และมี กิจกรรมรวมกัน และยั งไมมีแนวปฏิบัติที่ดีห รืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
8 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

4

7 ขอ



รายการหลักฐาน :
- เอกสารแนบ 9 (คูมือประกันคุณภาพศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)
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องคประกอบที่ 12
ตัวบงชี้ 12.1

การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้:

ปจจัยปอนเขา

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
เกณฑมาตรฐาน :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ทุกขอ

ขอ
มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. หลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และองคกรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม
2. จํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 8 หนวยกิตในระบบไตรภาค
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห
4. มีรายวิชาเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการ
เตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 30 ชั่วโมง
5. มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ป
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 กําหนดไวในขอ 7.1 (หนา 3) วา
การคิดจํานวนหนวยกิตการศึกษาสหกิจศึกษาเทากับ 9 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิด
เปน 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเปน 8 หนวยกิต และขอ 7.2 (หนา 3) วานักศึกษาสหกิจศึกษา
จะตองไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ชวงเวลาปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ชวงเวลาปฏิบัติงานเดือนกันยายน- ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 ชวงเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงานเดือน มกราคม – เมษายน
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีภารกิจสําคัญในการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา
โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 กิจกรรม
ละ 2 ชั่วโมง และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห จํานวน 24 ชั่วโมง เนื้อหา
ประกอบดวยหลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการเขียนประวัติยอ และการ
กรอกใบสมัคร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ สัมภาษณอยางไรใหไดงาน การพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร วัฒนธรรมองคกร ทําอยางไรใหไดใจเพื่อนรวมงาน คิดอยางมีคุณคา บริหารงานอยางมี
คุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การทํางานใหประสบผลสําเร็จ ขอควรปฏิบัติสําหรับการไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขระหวางปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดการอบรม
ISO 9000 / ISO 14000 โดยความรวมมือกับเทคโนธานี การอบรมบุคลิกภาพ กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง และ
กิจกรรมกอนไปสหกิจศึกษาอีก 1 ชั่วโมง ซึ่งโดยสรุปศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษามากกวา 30 ชั่วโมง
ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ป สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น ๆ จะ
เปนผูทบทวนตามกําหนดเวลาตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

5 ขอ



รายการหลักฐาน :
- เอกสารแนบ 10 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554)
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ตัวบงชี้ 12.2

มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
4 ขอ
เกณฑมาตรฐาน:

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มากกวา 7 ขอ

ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นป ตั้งแตชั้นปที่ 1 จนถึงชั้นปที่ 3
2. มีการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา
3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานไดรับการรับรองจาก
ประธานคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา
4. ลักษณะงานเปนโครงงานหรืองานประจําที่เนนประสบการณการทํางาน โดยมี
จํานวนตําแหนงงานมากกวาจํานวนนักศึกษารอยละ 10
5. มีการจัดคาตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจําเปนตาม
ลักษณะงาน
6. มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาใหมีความพรอม
ตอการประกอบอาชีพโดยนักศึกษามีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80
และผานเกณฑคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 เชนเดียวกัน
7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และ
คณาจารยสาขาวิชาโดยนักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงาน และตองเปนสวน
หนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
8. มี ก ารสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว า งนั ก ศึ ก ษา คณาจารย นิ เ ทศ
คณาจารยสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษา
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มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ











9. มีการใหขอมูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
สถานประกอบการ โดยใหนักศึกษาเลือกสถานประกอบการดวยความสมัครใจ
และเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษา
10. มีการพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา




รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษา
ไดแก การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 2 ทุกสาขาวิชา ซึ่งเปนกิจกรรมการบรรยายในหัวขอ “สหกิจ
ศึกษาคืออะไร” โดย ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ และ “เตรียมตัวอยางไรใหพรอมกอนออกสหกิจศึกษา”
โดย หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 849 คน ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.54 (จากคะแนนเต็ม 5) และดําเนินการจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ นักศึกษา
ชั้นปที่ 3 โดยไดเรียนเชิญวิทยากรพิเศษคือ คุณตัน ภาสกรนที ผูกอตั้ง บริษัท อิชิตันกรุป จํากัด มาบรรยาย
ถา ยทอดประสบการณ การประกอบอาชีพที่ป ระสบความสําเร็จ และเปน ประโยชนสําหรับ นักศึกษา มี
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 730 คน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.79
จากคะแนนเต็ ม 5 มทส. ได มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาไว ใ นข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และกําหนดเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษา
สหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาไวในคูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา ลักษณะ
งานที่ไดรับ เสนองานจากสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานที่ประกาศให
นักศึกษาเลือกสมัครงานไดรับการรับรองจากประธานคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชาแลว โดยลักษณะงาน
ทั้งหมดเปนโครงงานหรืองานประจําที่เนนประสบการณการทํางาน ในปการศึกษา 2554 มีจํานวนตําแหนง
งาน 3,719 งาน มากกวาจํานวนนักศึกษา 2,150 คน คิดเปนรอยละ 237.03 จํานวนสถานประกอบการรอย
ละ 35.64 มีการจัดทั้งคาตอบแทนและสวัสดิการ รอยละ 26.88 มีการจัดคาตอบแทนเพียงอยางเดียว รอยละ
16.04 มีการจัดสวัสดิการเพียงอยางเดียว และที่เหลือรอยละ 21.44 ไมมีการจัดทั้งคาตอบแทนและสวัสดิการ
ใหกับนักศึกษา มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาตอเนื่องเปนระยะเวลา 12
สัปดาห ในแตละภาคการศึกษาใหมีความพรอมตอการประกอบอาชีพโดยนักศึกษามีเวลาเขารับการอบรม
รอยละ 100 ทั้งนี้นักศึกษาที่ไมสามารถเขารับการอบรมไดจะตองลากิจกรรมและทําการชดเชยทุกครั้ง ในป
การศึกษา 2554 มีนักศึกษาเขารับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาจํานวน 1,608 คน โดยในภาคการศึกษา
ที่ 1/2554 มีนักศึกษาจํานวน 546 คน และผานเกณฑการเตรียมความพรอม 544 คน คิดเปนรอยละ 99.63
ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 มีนักศึกษาจํานวน 336 คน และผานเกณฑการเตรียมความพรอม 335 คน
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คิดเปนรอยละ 99.70 และภาคการศึกษาที่ 3/2554 มีนักศึกษาจํานวน 726 คน และผานเกณฑการเตรียม
ความพร อม 724 คน คิ ด เปน ร อยละ 99.72 มีการสัมมนาแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ระหวางนักศึกษา
คณาจารย นิเ ทศ และคณาจารย สาขาวิช าโดยนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการทุกแหงตอง
นําเสนอผลงานอยางมีคุณภาพ โดยผลงานพิจารณาจากความรูทางวิชาการ ทักษะการนําเสนอ และการตอบ
คําถาม คะแนนที่นักศึกษาไดรั บจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จะเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผล
รายวิชาสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสัมภาษณโดยคณาจารยประจําสาขาวิชา กิจกรรมสัมมนาใน
รูปแบบ Poster Session ปการศึกษา 2554 มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ
จํานวน 1,569 คน ประกอบดวยภาคการศึกษาที่ 1/2554 – 3/2554 จํานวน 634 คน 587 คน และ 348
คน ตามลําดับ ศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังไมมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารย
นิเทศ คณาจารยสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาในปการศึกษา 2554 แตมีการใหขอมูลลักษณะงานเพื่อ
ประกอบการตั ด สิ น ใจของนั ก ศึ ก ษาในการเลื อ กสถานประกอบการ โดยให นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเลื อ กสถาน
ประกอบการดวยความสมัครใจ และเปดโอกาสใหสถานประกอบการทุกแหงไดคัดเลือกนักศึกษา และมีการ
จัดใหมีการพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใน
ปการศึ กษา 2554 มีนั กศึกษาเข ารว มทั้งสิ้น 1,613 คน แบงออกเปนภาคการศึกษาที่ 1/2554-3/2554
จํานวน 554 คน 335 คน และ 724 คน ตามลําดับ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
8 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

มากกวา 7 ขอ



รายการหลักฐาน :
-เอกสารแนบ 10 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554)
-เอกสารแนบ 11 (คูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา)
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ตัวบงชี้ 12.3

ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน

ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มากกวา 5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้
1.1 คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา และผานการอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานที่ไดรับการ
รับรองจาก สกอ.
1.2 คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
1.3 เจาหนาที่สหกิจศึกษาตองนัดหมายสถานประกอบการเพื่อให
คณาจารยเขามานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
1.4 คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศงานไมนอยกวา
7 วัน กอนกําหนดการนิเทศ
1.5 คณาจารยตองมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
2. จํานวนการนิเทศไมต่ํากวา 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ
3. พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการเปนไปตามมาตรฐานบังคับ
3.1 เป น ผู มีคุณวุ ฒิ ไม ต่ํา กวา ระดับ ปริญ ญาตรีในสาขาวิช าชีพเดีย วกับ
นั ก ศึ ก ษาหรื อใกล เ คี ย งหรือ เปน ผูมี ค วามชํา นาญในสาขาวิ ช าชี พ
เดียวกับนักศึกษา
3.2 ใหคํา ปรึ กษา ติ ดตาม แนะนําการปฏิบัติงานของนัก ศึกษาสหกิจ
ศึกษา และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร
3.3 ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
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มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ





4. การนิเทศของคณาจารยนิเทศมีคุณภาพตรงตามความตองการและความจําเปน
ตอนักศึกษาและสถานประกอบการดังนี้
4.1 ในการนิเทศตองจัดใหมีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหวางพนักงาน
ที่ปรึกษากับคณาจารยนิเทศ นักศึกษากับอาจารยนิเทศ และประชุม
รวมทั้งสามฝาย
4.2 คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง
4.3 การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษา
สหกิจศึกษา
4.4 การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ
โดยประเมินจากความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา
4.5 คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประเมินผลและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาตามความจําเปนของแต
ละสาขาวิชา
5. คณาจารยนิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา
6. ในชวงระยะกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการ
นําเสนอความกาวหนาผลการปฏิบัติของนักศึกษา รวมกับพนักงานที่ปรึกษา ในสถาน
ประกอบการไม น อยกว าร อยละ 5 ของจํ านวนสถานประกอบการทั้ งหมดในภาค
การศึกษานั้น
7. ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการ
นําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับพนักงานที่ปรึกษา และผูบริหารองคกร
และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน ในสถานประกอบการไมน อยกวาร อยละ 5 ของ
จํานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น








รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้
1.1 คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และผานการอบรมการนิเทศ
งานโดยหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก สกอ.
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ขอที่ 9.1 หนา
4 เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
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1.2 คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ขอที่ 9.2 หนาที่
4 เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารยนิเทศ ตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
1.3 เจ า หน า ที่ ส หกิ จ ศึ ก ษาต องนั ด หมายสถานประกอบการเพื่ อ ให ค ณาจารยเ ข า มานิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ณ
สถานประกอบการ
ผูรับผิดชอบในการประสานงานนิเทศ จะดําเนินการนัดหมายกับสถานประกอบการเมื่อไดรับแผนการ
นิเทศจากคณาจารยแลว โดยการทําหนังสือนัดหมายการนิเทศถึงผูประสานงานที่ระบุในแบบรับรอง
คุณภาพงานหรือบุคคลที่นักศึกษาแจงไวในแบบฟอรมแจงลักษณะงาน (FM:CO4-2-06) โดยระบุวัน
เวลา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่ดูแลนักศึกษา และชื่อคณาจารยผูนิเทศ แลวสง
เอกสารทางโทรสารหรืออีเมล หากกรณีเรงดวนใหใชโทรศัพทนัดหมายกอนแลวคอยสงเอกสารตามไป
1.4 คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศงานไมนอยกวา 7 วัน กอนกําหนดการนิเทศ
กอนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาคณาจารยจะตองไดรับเอกสารการนิเทศดังนี้
1) แฟมนิเทศ ประกอบดวย
- แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ
- แบบประเมินคุณภาพนักศึกษา
- เอกสารที่นักศึกษาสงออนไลนกลับมา 4 แบบฟอรม (FM:CO4-2-05 , FM:CO4-2-06 ,
FM:CO4-2-07 FM:CO4-2-08)
- แบบรับรองคุณภาพงาน
- แบบเสนองาน
- ประวัตินักศึกษา
2) เอกสารขออนุมัติเดินทาง ซึ่งจะตองจัดทําแผนการเดินทางพรอมแนบแผนที่ใหคณาจารย
โดยผูประสานงานจะแจงแผนนิเทศไปสถานประกอบการลวงหนา อยางนอย 2 สัปดาห และเมื่อ
ไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการแลวผูประสานงานจะจัดทําเอกสารขออนุมัติเดินทางและสง
ใหคณาจารยลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนเดินทางนิเทศ คิดเปนรอยละ 100 ยกเวนกรณีแจงแผน
หรือเปลี่ยนแปลงแผนกระทันหัน จะทําใหไมสามารถดําเนินการได
1.5 คณาจารยตองมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
เมื่อการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว ฝายบริหารงานทั่วไป จะนําผลการ
คัดเลือกดังกลาวมาจัดทําเปนแผนนิเทศงานโดยแยกตามสาขาวิชา ในแตละสาขาวิชาจะจัดกลุมสถาน
ประกอบการที่มีพื้นที่ใกลเคียงกัน โดยจัดใหคณาจารยสามารถเดินทางไปนิเทศงานไดประมาณ 2 แหง
ตอวัน หลังจากนั้นก็จะสงแผนดังกลาวนี้ไปใหสาขาวิชา โดยสงถึงประธานคณาจารยนิเทศ เพื่อประสาน
คณาจารยในสาขาวิชากําหนดวัน เวลา คณาจารยผูนิเทศ และพาหนะในการเดินทาง เมื่อสาขาวิชาแจง
แผนดั ง กล า วกลั บ มา ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า แผนนิ เ ทศ จะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนเพื่ อ ขออนุ มั ติ
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งบประมาณ และสงตอผูรับผิดชอบประสานการนิเทศแตละสาขาวิชา
2. จํานวนการนิเทศไมต่ํากวา 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาสหกิจศึกษาปการศึกษา 2554 ไดรับการนิเทศจากคณาจารย คิดเปนรอยละ 100 (ยกเวน
ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ประสบภัยอุทกภัย ศูนย
สหกิจศึกษาฯ ไดขออนุมัติมหาวิทยาลัยใหมีการนิเทศงานทางโทรศัพทกับพนักงานที่ปรึกษาเปนบาง
แห ง และนั กศึ กษาที่ ไปปฏิ บั ติงานตางประเทศ 8 แหง ไดแก ประเทศลาว มาเลเซีย ญี่ปุน และ
เยอรมัน อาจารยสามารถเดินทางไปนิเทศงานไดยกเวนประเทศญี่ปุน จะมีการติดตอกันทางอีเมล
3. พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการเปนไปตามมาตรฐานบังคับ
3.1 เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือ ใกลเคียงหรือเปนผูมี
ความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. จะกําหนดพนักงานที่ปรึกษาสําหรับดูแลนักศึกษาให
เปนผูมีความรูและความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยมีการกําหนดให
นักศึกษาทํ าโครงงานหรือมี การจัดทํารายงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิช า โดยตรวจสอบจากขอมู ลการ
ประเมินคุณภาพสถานประกอบการในหัวขอ Job Supervisor มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งประเมินโดยคณาจารยผูนิเทศ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.54 (คะแนนเต็ม 5)
3.2 ใหคําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และประสานงานกับหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในองคกร
จากการประเมินคุณภาพสถานประกอบการของคณาจารยนิเทศปการศึกษา 2554 ในประเด็น Job
Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษา ประเด็น Job Supervisor มีเวลาใหแก
นักศึกษาดานการปฏิบัติงาน และมีการจัดทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน มีผล
การประเมินในระดับ 4.31 (คะแนนเต็ม 5)
3.3 ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองสงรายงานใหพนักงานที่ปรึกษาที่ดูแลตรวจสาระรายงานในสัปดาหกอน
สัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน เพื่อใหนักศึกษาไดมีเวลาไดปรับปรุงแกไข พรอมกันพนักงานที่ปรึกษา
จะตองมีการประเมินรายงานของนักศึกษาและสงผลการประเมินดังกลาวคืนศูนยสหกิจศึกษาฯ ซึ่งมี
คะแนน 10 คะแนน โดยคณาจารยนิเทศประเมินความพึงพอใจในระดับ 4.33 (คะแนนเต็ม 5)
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา จะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในความรับผิดชอบ ภายใน
สั ป ดาห สุ ด ท า ยของการปฏิ บั ติ งาน พร อมใหนั กศึ กษาถื อกลับ มาคื น ศู น ย ส หกิจ ศึกษาฯ (ในกรณีไ ม
สามารถประเมินไดทันในสัปดาหสุดทาย อาจสงทางไปรษณียหรืออีเมลของศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยมี
คะแนนการประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษา 40 คะแนน คณาจารยนิเทศประเมินความพึงพอใจในระดับ
4.33 (คะแนนเต็ม 5)
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4. การนิเ ทศของคณาจารยนิเทศมีคุณภาพตรงตามความตองการและความจําเปน ตอนักศึกษาและสถาน
ประกอบการดังนี้
4.1 ในการนิ เ ทศต องจั ดให มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหวางพนักงานที่ป รึกษากับ คณาจารยนิเทศ
นักศึกษากับอาจารยนิเทศ และประชุมรวมทั้งสามฝาย
ในหนังสือแจงกําหนดการนิเทศงานของคณาจารย จะมีแบบยืนยันการนิเทศงานที่แจงรายละเอียดหัวขอ
ที่คณาจารยจะพูดคุย กับ นักศึ กษาและพนักงานที่ปรึกษาหรือผูเกี่ย วของ เชน หนาที่ที่มอบหมายให
นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
หัวขอรายงานและโครงรางรายงาน รับฟงความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญา
ของสหกิจศึกษา และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผานมา และกําหนดขั้นตอนการ
นิเทศไวชัดเจนวาจะขอพบนักศึกษาตามลําพังกอนแลวคอยพบพนักงานที่ปรึกษาโดยลําพัง หลังจากนั้น
จะมีการหารือรวมกันระหวางคณาจารย พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษา
4.2 คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง
ในหนังสือแจงกําหนดการนิเทศ ผูประสานงานการนิเทศจะระบุเวลาสําหรับการพบนักศึกษาตามลําพัง
ไมนอยกวา 20 นาที พบพนักงานที่ปรึกษาโดยลําพังไมนอยกวา 20 นาที และหารือรวมกันระหวาง
คณาจารย พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษา ไมนอยกวา 20 นาที รวมแลวไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
4.3 การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมิน
จากความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา
จากการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาปการศึกษา 2554 เกี่ยวกับประโยชนการนิเทศงานของคณาจารยที่
มีตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ 3.81 (คะแนนเต็ม 5)
4.4 การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ โดยประเมินจากความพึงพอใจของ
พนักงานที่ปรึกษา
จากการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษาในปการศึกษา 2554 เกี่ยวกับประโยชนการนิเทศงาน
ของคณาจารยที่มีประโยชนตอสถานประกอบการ พบวาพนักงานที่ปรึกษามีความพึงพอใจในระดับ
4.26 (คะแนนเต็ม 5)
4.5 คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผลและใหขอเสนอแนะแก
นักศึกษาตามความจําเปนของแตละสาขาวิชา
คณาจารยนิเทศของ มทส. จะติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใชชวงของการนิเทศ
งาน และอาจมี ก ารให นั ก ศึ กษาติด ต อกั บ คณาจารย โ ดยตรง บางสาขาวิ ช ามี ก ารจั ดประชุ ม เพื่ อ ให
นักศึกษารายงานควากาวหนา
5. คณาจารยนิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา
คณาจารยจะทําหนาที่ตรวจสอบรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษาปรับแกไข
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6. ในชวงระยะกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการนําเสนอความกาวหนาผล
การปฏิบัติของนักศึกษา รวมกับพนักงานที่ปรึกษา ในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน
สถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
ในชวงกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะมีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่จัดประชุมใหนักศึกษา
รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยเชิญคณาจารยในสาขาวิชาและพนักงานที่
ปรึกษาของนักศึกษาแตละคนมารวมรับฟง ยังไมมีการจัดรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ นอกจากใหนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานขณะคณาจารยไปนิเทศงาน ณ สถาน
ประกอบการ
7. ในช ว งสั ป ดาห สุ ด ท า ยของการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา คณาจารย นิ เ ทศเข า รับ ฟ ง การนํ า เสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับพนักงานที่ปรึกษา และผูบริหารองคกร และประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน
สถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานมีสถานประกอบการ จํานวน 2 แหง ที่มีการจัดใหนักศึกษานําเสนอ
ผลการปฏิบัติงานและเชิญคณาจารยเขารวมรับฟงการนําเสนอ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

3

5 ขอ



รายการหลักฐาน :
- เอกสารแนบ 10 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554)
- เอกสารภาคผนวก ค1-ค12
- เอกสารแนบ 12 (หนังสือแจงกําหนดการนิเทศงานสถานประกอบการ)

46

ตัวบงชี้ 12.4

รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน

ชนิดของตัวบงชี้:

ผลผลิต

เกณฑมาตรฐาน : รอยละ
รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชนคิดเปน
รอยละ 87.26
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ
30 - 39

:
คะแนน 2
รอยละ
40 - 49

คะแนน 3
รอยละ
50 - 59

คะแนน 4
รอยละ
60 - 69

คะแนน 5
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดใหพนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาใน
หัวขอการไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ได
4.36 คะแนน ภาคฯ 2/2554 ได 4.34 คะแนน ภาคฯ 3/2554 ได 4.39 คะแนน เฉลี่ย 4.36 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.26
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

รอยละ 87.26

5

รอยละ 70



รายการหลักฐาน :
- เอกสารแนบ 13 (รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2554)
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ตัวบงชี้ 12.5 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาถามีตําแหนงงานวาง
ชนิดของตัวบงชี้:

ผลผลิต

เกณฑมาตรฐาน : รอยละ
รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถามี
ตําแหนงงานวางคิดเปนรอยละ 79.98
เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
รอยละ
30 - 39

คะแนน 2
รอยละ
40 - 49

คะแนน 3
รอยละ
50 - 59

คะแนน 4
รอยละ
60 - 69

คะแนน 5
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในแต ล ะภาคการศึ ก ษาพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการจะประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน โดยระบุการรับนักศึกษาถาสถานประกอบการมี
ต่ําแหนงงานวางศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 รอยละ 78.86, 2/2554 รอยละ 80.24 และ 3/2554
รอยละ 80.86 เฉลี่ย 3 ภาคการศึกษา รอยละ 79.98
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

รอยละ 79.98

5

รอยละ 70



รายการหลักฐาน :
- เอกสารแนบ 13 (รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2554)
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ตัวบงชี้ที่ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ครบ 6 ขอ
เกณฑมาตรฐาน :

ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ

1. มีการเตรี ยมความพร อมนักศึ กษาสหกิจ ศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวขอใน
แผนปฏิบัติงานประจําป



2. มีจํานวนนักศึกษาเขารับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติไมนอย
กวา 30 คน ตอภาคการศึกษา
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่เขารับ
การเตรียมความพรอมเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4. มีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากตางประเทศ
เป น ไปตามตั ว ชี้ วั ดผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผานการ
ปฏิบัติงานตางประเทศเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
6. มีรายงานการประชุ มการนํ าผลการประเมิ นไปปรับปรุงการดํ าเนิ นงานในป
การศึกษาถัดไป
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูน ยส หกิจ ศึกษาฯ ได จั ดโครงการเตรียมความพรอมสหกิจ ศึกษานานาชาติ เพื่อรองรับ การกาวสู
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 โดยดําเนินจัดโครงการนํารองในภาคการศึกษาที่ 3/2554 มีนักศึกษา
สมัครเขารวมโครงการจํานวน 47 คน ประกอบดวย 5 กิจกรรมคือ
1. กิจกรรมแนะนําสหกิจศึกษานานาชาติ มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 111 คน นักศึกษามีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.37 (จากคะแนนเต็ม 5)
2. กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน ดําเนินการจัดกิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง
2.1 ครั้งที่ 1 ในหัวขอ “AEC และผลกระทบตอประเทศไทย” มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 1,500
คน นักศึกษามีความพึงใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.79 (คะแนนเต็ม 5)
2.2 ครั้งที่ 2 ในหัวขอ “ผลกระทบของ AEC กับการเตรียมตัวของบัณฑิตไทย” มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 1,500 คน
2.3 ครั้งที่ 3 ในหัวขอ “อาเซียน…ประชาคมพหุวัฒนธรรม” มีผเู ขารวมกิจกรรม จํานวน 90 คน
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.20 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
2.4 ครั้งที่ 4 ในหัวขอ “AEC กับการพัฒนาบัณฑิตไทย ในมุมมองของ FTI (สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย)” มีเขารวมกิจกรรมจํานวนประมาณ 900 คน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.10 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
3. กิจกรรมภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ (English for the Workplace) มีนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม 32 คน นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.04 (คะแนนเต็ม 5)
4. กิจกรรม Fun English with Friends มีนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 31 คน นักศึกษามีความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.08 (คะแนนเต็ม 5)
5. กิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing ดําเนินการจัด 2 ครั้ง
5.1 ครั้งที่ 1 ในหัวขอ “บันทึกหนาหนึ่งของผม...เมื่อไปทํางานตางแดน” มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม 111 คน นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.37 (คะแนนเต็ม 5)
5.2 ครั้งที่ 2 ในหัวขอ “เมื่อพบวิกฤต...ชีวิตตองลิขิตเอง” มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 22 คน
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.15 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ในปการศึกษา 2554 ไดจัดสงนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ไปปฏิบัติงานตางประเทศ รวม 11 คน แบง
ออกเปน ประเทศลาว 5 คน มาเลเซีย 4 คน ญี่ปุน 1 คน และเยอรมนี 1 คน และมีนักศึกษาตางชาติ รวม
2 คน มาปฏิ บั ติ ง านในประเทศไทยแบ ง ออกเป น ประเทศญี่ ปุ น 1 คน และอิ น เดี ย 1 คน หากนํ า มา
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ (KPIs) พ.ศ. 2554 ที่ตั้งไว
วาจะสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ 4 คน และรับนักศึกษาตางชาติเขามาปฏิบัติงานในประเทศไทย
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4 คน จากการสํารวจความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผานการปฏิบัติงานตางประเทศใน
ปการศึกษา 2554 พบวามีคะแนนเฉลี่ย 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และมีการรายงานผลการดําเนินการ
สหกิ จศึ กษานานาชาติ ต อที่ ประชุ มประเมิ นการเรี ยนการสอนของ มทส. ทุ กภาคการศึ กษาและที่ ประชุ ม
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

4

6 ขอ



รายการหลักฐาน :
- เอกสารแนบ 13 (รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําปการศึกษา 2554)
- เอกสารแนบ 13 (รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2554)
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ตัวบงชี้ 12.7

การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ชนิดของตัวบงชี:้

กระบวนการ

:
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ

1. มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเครื อ ข า ยจากสถาบั น การศึ ก ษาใน
เครือขายไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสถาบันการศึกษาในเครือขายทั้งหมด

2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายและสรุปรายงานการประชุมแจง
ผูที่เกี่ยวของอยางนอยทุก 3 เดือน

3. มีรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
จากคณะอนุกรรมการบริหารเครือขาย

4. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติประจําปตอเครือขายอุดมศึกษา

5. มี รายงานการประชุ มการนํ าผลการประเมิ นไปปรั บปรุ งการดํ าเนิ นงานในป
การศึกษาถัดไป
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะเปนมหาวิทยาลัยแมขายเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล า งได มี การแต งตั้ งคณะอนุก รรมการบริห ารเครื อข ายจากตัว แทนของ
สถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย จากสถาบันสมาชิกทั้ง 17 สถาบัน ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารเครือขาย
อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่ 1/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีวาระ 2 ป
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ในฐานะสถาบันแมขายเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามความจําเปนที่จะตองหารือ โดยปการศึกษา 2554 ดําเนินการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง (26 มกราคม 2555 30 มีนาคม 2555 และ 30 เมษายน 2555 )
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นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเฉพาะโดยตั้งเปนคณะทํางาน เชน คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกรางวัลสหกิจ
ศึกษาดีเดนระดับเครือขาย คณะทํางานการจัดทําโครงการวิจัย หรือในกรณีมีการตรวจเยี่ยมจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุมศึกษา เปนตน
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ
ประธานสถาบันเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหหนือตอนลาง ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลการ
ดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 6 เดือน
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

4

5 ขอ



รายการหลักฐาน :
- เอกสารแนบ 15 (รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง)
- เอกสารแนบ 16 (รายงานผลการดําเนินงานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ประจําปงบประมาณ 2553- 2554)

53

ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้
ผลการ
ดําเนินงาน*

บรรลุเปาหมาย
คะแนนการ () หรือ ไม
ประเมิน บรรลุเปาหมาย
()

ครบทั้ง 8 ขอ

5 คะแนน
5.00คะแนน



ครบทั้ง 7 ขอ ครบทั้ง 7 ขอ

5 คะแนน



ครบทั้ง 5 ขอ ครบทั้ง 5 ขอ

5 คะแนน



ครบทั้ง 6 ขอ ครบทั้ง 5 ขอ
ครบทั้ง 6 ขอ ครบทัง้ 6 ขอ
คาเฉลี่ย
คาเฉลีย่
≥ 4.00
= 4.22

5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน





องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย*

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1

ระดับ 8

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1

ตัวบงชี้ 7.2
ตัวบงชี้ 7.3
ตัวบงชี้ 7.4
ตัวบงชี้ 7.5

ภาวะผูน ําของคณะกรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาและผูบริหารทุกระดับ
ของหนวยงาน
การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพสูสถาบันการเรียนรู
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
การบริหารความเสี่ยง
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารยนิเทศ

4.80 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ครบทั้ง 8 ขอ ครบทั้ง 8 ขอ

4 คะแนน



4.00 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9

*

ระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆเชนระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปนขอหรือระบุเปนระดับ
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ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้
เปาหมาย*

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก

ผลการ
บรรลุเปาหมาย
*
ดําเนินงาน คะแนนการ () หรือ ไม
ประเมิน บรรลุเปาหมาย
()

ของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 12.1 ระบบและกลไกในการพั ฒ นาและบริ ห าร
ครบทั้ง 5 ขอ ครบทั้ง 5 ขอ 5 คะแนน
หลักสูตรสหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 12.2 มี ร ะบบและกลไกในการส ง เสริ ม การเรี ย น
มากกวา 7 ขอ
6 ขอ
5 คะแนน

การสอนสหกิจศึกษา

ตัวบงชี้ 12.3 ระดับ ความสํ าเร็จ ของกระบวนการนิ เทศการ
ครบ 5 ขอ
4 ขอ
ปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ 12.4 ร อ ยละของโครงงาน/การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ
รอยละ 70 รอยละ 87.26
ศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ 12.5 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจาก
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รอยละ 70 รอยละ 79.98
ถามีตําแหนงงานวาง
ตัวบงชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ครบ 6 ขอ
5 ขอ
ตัวบงชี้ 12.7 การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ครบทั้ง 5 ขอ
4 ขอ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง




3 คะแนน



5 คะแนน



5 คะแนน



4 คะแนน



4 คะแนน



4.43
คะแนน
4.57
คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 12
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองคประกอบ

*

ระบุเปนตัวเลขทีส่ อดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปน
ขอหรือระบุเปนระดับ
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จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพของหนวยงาน ปการศึกษา 2554 เมื่อนํามา
เปรียบเทียบขอมูลปการศึกษา 2552 และปการศึกษา 2553 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปไดดังนี้
องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กาํ หนด
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 คณะกรรมการประจําหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
มหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุกระดับของ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู
สถาบันการเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ 7.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 7.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา พนักงานที่ปรึกษา
และคณาจารยนิเทศ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
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ผลการดําเนินงาน
ป 2552
ป 2553
ป 2554
ระดับ 7

NA

NA

NA
รอยละ
65.52

7 ขอ

8 ขอ

NA

NA

ระดับ 5

NA

NA

ระดับ 3

5 ขอ

7 ขอ

ระดับ 3

5 ขอ

5 ขอ

NA
NA
5 ขอ

5 ขอ
NA
NA

NA
6 ขอ
NA

NA
NA

6 ขอ
NA

NA

6 ขอ
คาเฉลี่ย
4.12
NA

ระดับ 4

9 ขอ

คาเฉลี่ย
4.22
8 ขอ

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 10 การดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 10.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
สหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 10.2 มี ระบบและกลไกในการส ง เสริ ม การเรี ย นการสอน
สหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 10.3 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของกระบวนการนิ เ ทศการ
ปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ 10.4 ร อยละของโครงงาน/การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ กษาที่
สถานประกอบการนําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ 10.5 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การเสนองานจาก
สถานประกอบการที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึกษาถ า มี
ตําแหนงงานวาง
ตัวบงชี้ 10.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ตัวบงชี้ 10.7 การดํ า เนิ น งานของเครื อ ข า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
na = ไมมีขอมูล/ ไมไดเก็บรวบรวมขอมูล
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ผลการดําเนินงาน
ป 2552
ป 2553
ป 2554
NA

NA

5 ขอ

NA

NA

8 ขอ

NA

NA

4 ขอ

NA

NA

รอยละ 87.26

NA

NA

รอยละ 79.98

NA
NA

NA
NA

5 ขอ
4 ขอ

สวนที่ 3
จุดเดน - แนวทางเสริม และจุดออน - แนวทางแกไข
จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กลาวไวในบทที่ 2 สรุป
จุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขในภาพรวมของหนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินการ

จุดเดน
แนวทางเสริม
-มีการควบคุม การกํากับ การ -ควรมีโครงการ/กิจกรรม/
ติดตาม และการประเมินผล หลักสูตร เพื่อสงเสริมและพัฒนา
การดําเนินงานใหเปนไปตาม ศักยภาพใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
แผนปฏิบัติงานประจําปที่
สอดคลองตามแผน
ยุทธศาสตร
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จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

องคประกอบ
7. การบริหารและการจัดการ

จุดเดน
-มีระบบการจัดการความรู
และเผยแพรความรูใหผูที่
เกี่ยวของนําไปสูการ
ปฏิบัติงานและใชประโยชน
อยางเปนระบบ
-มีระบบสารสนเทศสหกิจ
ศึกษาชวยใหการดําเนินงานมี
ความคลองตัว สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงที่มีผลการ
ตอการดําเนินงาน

แนวทางเสริม
-ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลสถาน
ประกอบการแบบระบบเปดหรือ
Co-op Pedia

จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

-ควรมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษาใหครวบ
คลุมทุกภารกิจเพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสห
กิจศึกษาและเปนการลดการใช
กระดาษ
-ควรมีระบบการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชงานระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษาแบบ
Real Time เพื่อลดความเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอการดําเนินงานสห
กิจศึกษาใหเหลือนอยที่สุด

-

-
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องคประกอบ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

12. การดําเนินงานสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

จุดเดน
-มี ก ารดํ า เนิ น งานอยู ภ ายใต
ระบบและกลไกการประกั น
คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี แ ล ะ
มาตรฐานและการประกั น
คุณภาพการดําเนินงานสหกิจ
ศึ ก ษ า ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย
-มีการจัดปฐมนิเทศ และมัชฌิม
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 และ 3
ตามลํ าดั บ มี การเตรี ยมความ
พ ร อ ม นั ก ศึ ก ษ า ก อ น ไ ป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมนอย
กวา 30 ชั่วโมง

แนวทางเสริม
-ควรมี ก ารดํ า เนิ น งานสหกิ จ
ศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานและ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร
ดํ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาและสมาคมสหกิ จ
ศึกษาไทย

-ควรมี ก ารพั ฒ นาเนื้ อ หาและ
วิ ธี ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ต ร ง ต า ม ค ว า ม
ตองการของสถานประกอบการ
มากที่สุด

จุดออน

-ขาดการมีส ว นรว มของ
สถานประกอบการใน
การสั ม มนาแลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น ระหว า ง
นั ก ศึ ก ษา คณาจารย
นิ เ ทศ และคณาจารย
สาขาวิชา
-ลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับ -ควรมี ก ารพั ฒ นากระบวนการ -ข า ด ก า ร จั ด พ บ ป ะ
มอบหมายมีคุณภาพตรงตาม ดําเนินงานสหกิจศึกษาใหไดตาม ระหวางนักศึกษา สถาน
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แนวทางแกไข

-ควรมี ก ารกระตุ น ให ส ถาน
ประกอบการเห็นความสําคัญ
ข อ ง ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
สหกิ จ ศึ ก ษาในการสั ม มนา
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ณ
มหาวิทยาลัย
-เพิ่ ม โอกาสหรื อ ช อ งทางให
นักศึกษา สถานประกอบการ

องคประกอบ

จุดเดน
แนวทางเสริม
สาขาวิชา และนักศึกษาทุกคน ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น
ไดรับการนิเทศจากคณาจารย คุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานสหกิ จ
นิเทศประจําสาขาวิชา
ศึ ก ษ า ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย

62

จุดออน
ประกอบการ และ
คณ า จา ร ย นิ เ ทศ เ พื่ อ
เตรียมความพรอมใหกับ
นั ก ศึ ก ษ า ก อ น ไ ป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

แนวทางแกไข
แล ะคณาจารย นิ เ ทศได มี
โอกาสพบกันเพื่อเตรียมความ
พรอมให กับ นักศึก ษากอนไป
ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา เช น
การจัด Co-op Job fair

องคประกอบ

จุดเดน
-สถานประกอบการได รั บ
ประโยชนจากการปฏิบัติงาน
ของนักศึ กษา คิดเปน รอยละ
87.26

แนวทางเสริม
-ควรมีการสรางรวมมือกับสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพงานสหกิจ ศึกษาเพื่อให
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ต อ ส ถ า น
ประกอบการ

-และนั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ มี
โอกาสได ง านทํ า หลั ง จาก
สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอย
ละ 79.98

-ควรมีการสนับสนุนใหพนักงาน
สายปฏิ บั ติ ก ารทํ า วิ จั ย สถาบั น
เ ช น คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ม ท ส .
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ บั ณ ฑิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ที่ อ ยู ใ นระดั บ
เดียวกัน

-มี ก ารเตรี ย มความพร อ ม -ควรมีการขยายเครือขายความ
นั ก ศึ ก ษ า ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ร ว ม มื อ กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
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จุดออน
-คณาจารย นิ เ ทศงาน
สหกิจศึกษาสวนใหญยัง
ไม ผ า นการอบรมจาก
หน ว ยงานที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ( ส ก อ . )
รับรอง
-ขาดการมีส ว นรว มของ
คณาจารย นิ เ ทศในการ
เ ข า ร ว ม รั บ ฟ ง ก า ร
นํ า เสนอความก า วหน า
และผลการปฏิ บั ติ ง าน
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส ห กิ จ
ศึ ก ษ า ณ ส ถ า น
ประกอบการ

แนวทางแกไข
-ควรมีการสงคณาจารยนิเทศ
เขารับการอบรมกับหนวยงาน
ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) รั บ รอง
หรือจัดอบรมคณาจารยนิเทศ
ม ท ส . ร ว ม กั บ ส ม า ค ม
สหกิจศึกษาไทย
-เพิ่มโอกาสใหคณาจารยนิเทศ
ไดเขารวมรับ ฟงการนําเสนอ
ความก า วหน า และผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ
โดยจั ด ให มี ก ารนิ เ ทศงาน
ควบคูกับกิจกรรมการนําเสนอ
ความกาวหนาการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา
-จํานวนนัก ศึกษาสหกิ จ -ควรมีการจัดตั้งกองทุนสหกิจ
ศึ ก ษาที่ มี ค วามสนใจไป ศึ ก ษ า เ พื่ อ เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห

องคประกอบ

จุดเดน
แนวทางเสริม
จุดออน
แนวทางแกไข
นานาชาติเพื่อรองรับการเขาสู ต า งประเทศเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสใน ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา นักศึกษาที่มีความสนใจ มีผล
ประชาคมอาเซียน
การแลกเปลี่ย นนัก ศึก ษาสหกิ จ ในตางประเทศมีจํานวน การเรียนดี แตขาดทุนทรัพย
ศึกษานานาชาติ
นอย
-จํานวนนัก ศึกษาสหกิ จ
ศึก ษาต า งชาติ ที่ มี ค วาม
สนใจมาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึ ก ษาในประเทศไทยมี
จํานวนนอย
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-ควรมี ก ารขยายเครื อ ข า ย
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา
สหกิจศึกษานานาชาติ

การดําเนินงานที่เปนเลิศ (หากมี)
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติตั้งแตการเตรียมความพรอม
นักศึกษา การจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ ผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 2554
พบวาทําไดมากกวา KPIs ที่ตั้งไว และนายหัสดี พิมพสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Bit Management Software
GmbH ประเทศเยอรมนี ได รั บ การคัดเลือกใหรับรางวัล นักศึกษาสหกิจ ศึกษานานาชาติดีเดน
ระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร
เมืองทองธานี
นอกจากนี้ ผูบริหารและเจาหนาที่ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพยังไดใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการทําวิจัยสถาบันโดยการยกระดับคุณภาพงานประจําในเรื่อง “ผลสะทอนการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” และ “ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะบัณฑิตพึงประสงคที่ สถานประกอบการคาดหวัง” เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาการดําเนินงาน
สหกิ จ ศึ ก ษาของหน ว ยงาน อี ก ทั้ ง ยั ง ได รั บ เกี ย รติ ใ ห นํ า เสนอผลงานทั้ ง สองผลงานในที่ ป ระชุ ม
“ใหความรูดานการวิจัยสถาบัน เรื่อง R2R: Routine to Research งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงาน
ประจํา” เมื่อ 23 เมษายน 2555 ณ หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
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ภาคผนวก ก

ตารางที่ ก1 รายชื่อและวุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ปการศึกษา 2554
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
1 ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตเสถียร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (Industrial Chemistry)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Environmental
Technology)
- Ph.D. (Environmental Technology and
Management)
2 ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี
- บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี)
- MBA
- Ph.D. (Business Administration)
3 ดร.อลงกต ยะไวทย
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี- การศึกษา)
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)
4 นางผองพัตรา บุญระมาตร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน)
5 นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศล)
6 นางกรวรรณ พงษอินทรวงศ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป-บัญชี)
7 นางสาวพยอม เจียนมะเริง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจการบัญชี)
8 นางชอทิพย ฤาเดช
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
9 นางสาวกัญพัชญ ทองคํา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
10 นางวชิรา นิ่มเจริญนิยม
- วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
11 นางสาวทิตยาพร ศรีสมพร
- วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
12 นางสุภี เขื่อนโพธิ์
- ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)
135 นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธิ์
- วารสารศาสตรบัณฑิต (สาขาภาพยนตร)
14 นางสาวบัวบุญ พิณเจริญพันธ
- B.A (Psychology)
15 นางสาวณัฐกานต สุขศรีวงศ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหการ)
16 นางสาวกฤชญา เชื้อจันทึก
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาการตลาด
ก-1

ภาคผนวก ข

ตารางที่ ข 1 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ปงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)
ผลผลิต

ตัวบงชี้
ที่

รายละเอียดตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลผลิต

รอยละของ
ผลผลิตเทียบ
กับเปาหมาย

ระดับ 4.25

ระดับ 3.81

89.65



ระดับ 4.75

ระดับ 4.57

96.21



ระดับ 4.25

ระดับ 4.14

97.41



ระดับ 4.25

ระดับ 4.13

97.18



4 รายการ

2

50.00



ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย
( = บรรลุเปา ≥ รอยละ 80,
 = ไมบรรลุเปา < รอยละ 80)

1. ผลผลิต : การใหบริการของศูนยการสหกิจศึกษาฯ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผานการปฏิบัติงานแลวตอการใหบริการ
ของศูนยสหกิจศึกษา
ความพึงพอใจของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตอการใหบริการของ
1.2
ศูนยสหกิจศึกษา
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของศูนยสหกิจ
1.3
ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาตอการ
1.4
ใหบริการของศูนยสหกิจศึกษา
2. ผลผลิต : การเผยแพรและประชาสัมพันธสหกิจศึกษา
1.1

2.1

มีเอกสารประชาสัมพันธ รูปแบบการศึกษาสหกิจศึกษาในการสรางความรู
ความเขาใจกับกลุมเปาหมายในรูปแบบตาง ๆ เพียงพอกับความตองการ

3. ผลผลิต : สหกิจศึกษานานาชาติ
3.1

ประชุมสัมมนาวิชาการสหกิจศึกษาตางประเทศ

2 ครั้ง

2 ครั้ง

100.00



3.2

สงนักศึกษาไปปฏิบัติงานในตางประเทศ

4 คน

9 คน

225.00



3.3

รับนักศึกษาจากตางประเทศมาปฏิบัติงานในประเทศ

4 คน

2 คน

50.00



3.4

ประชุมสัมมนาวิชาการสหกิจศึกษาในประเทศ

10 ครั้ง

11 ครั้ง

110.00



1,800 คน

1,596คน

88.67



5 คน

0 คน

0.00



4. ผลผลิต : นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
4.1

จํานวนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานระดับปริญญาตรี

4.2

จํานวนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา

4.3

รอยละของนักศึกษาที่ผานการประเมินผลปฏิบัติงาน

รอยละ 100 รอยละ 99.38

99.38



4.4

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานตอสถานประกอบการ

ระดับ 4.00

ระดับ 3.85

96.25

ระดับ 4.30
ระดับ 4.50

ระดับ 4.05
ระดับ 4.19

94.19
93.11





ระดับ 4.00

ระดับ 4.08

102.00



ระดับ 4.00

ระดับ 3.91

97.75



ระดับ 4.00 ระดับ 3.90
รอยละ 80 รอยละ 84.71

97.50
105.89




รอยละ 100.00 รอยละ 80.43

80.43



88.24



87.70



4.5
4.6

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาตนเอง
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอภาพรวมและปรัชญาของสหกิจศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการรูความถนัดของตนเองที่สามารถ
4.7
เลือกอาชีพไดถูกตอง
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเกิดความมั่นใจในความสามารถ
4.8
ของตนเอง
4.9 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการมีทักษะในการหางาน
4.10 จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไดรับการประเมินผลในระดับดีมาก
5. ผลผลิต : อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
5.1

การมีสวนรวมของอาจารยในการนิเทศ

5.2

ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ระดับ 4.25

5.3

การไปนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีประโยชนตอการ
ไปปฏิบัติงานของนักศึกษา

รอยละ 90 รอยละ 78.93
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ระดับ 3.75

ผลผลิต

ตัวบงชี้
ที่

5.4
5.5
5.6

รายละเอียดตัวบงชี้

รอยละของ
ผลผลิตเทียบ
กับเปาหมาย

( = บรรลุเปา ≥ รอยละ 80,
 = ไมบรรลุเปา < รอยละ 80)

รอยละ 90 รอยละ 85.53

95.03



รอยละ 100 รอยละ 100

100.00



รอยละ 85 รอยละ 94.49

111.16



2,000 แหง

2,722 แหง

136.10



1,400 ครั้ง

6,660 ครั้ง

475.71



ระดับ 4.25

ระดับ 4.20

98.82



งาน : งาน

4:4

4:4



ระดับ 4

ระดับ 3.95

98.75



ระดับ 5.00
2 เรื่อง

119.90
66.67





เปาหมาย

การไปนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีประโยชนตอ
สถานประกอบการ
นักศึกษาไดรับการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาไดรับการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ผลผลิต

ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย

6. ผลผลิต : ฐานขอมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา
6.1
6.2
6.3

จํานวนขอมูลสถานประกอบการที่ปรากฎในฐานขอมูลสหกิจศึกษา
สําหรับใหบริการคณาจารยและนักศึกษา
จํานวนครั้งที่เขามาใชขอมูลสถานประกอบการของคณาจารยและ
นักศึกษา
ระดับความพึงพอใจในระบบ MIS ของศูนยสหกิจศึกษาฯ

7. ผลผลิต : การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
จํานวนงานที่บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารและจัดการภายใน
7.1
หนวยงานตอจํานวนงานทั้งหมด
ความพึงพอใจของบุคลากรตอการมีสวนรวมในการบริหารและ
7.2
จัดการภายในหนวยงาน
8. ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการและการใหบริการ
8.1
8.2

ระดับผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน ระดับ 4.17
การจัดการความรูในองคกร
3 เรื่อง

9. ผลผลิต : เครือขายสหกิจศึกษาในกลุมสถาบันการศึกษา
9.1

จํานวนการใหบริการองคกรและหนวยงานตาง ๆ

25 ครั้ง

32 ครั้ง

128.00

9.2

จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

2 คน

0 คน

0.00




4 ครั้ง

4 ครั้ง

100.00



14 คน

14 ครั้ง

100.00



1,500 คน

1,377 คน

91.80



500 คน

449 คน

89.80

10. ผลผลิต : การใหบริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ
จํานวนงานทีมีการปรับปรุงใหมีลักษณะการใหบริการแบบบริการ
10.1
เบ็ดเสร็จ (ลดขั้นตอน/ระยะเวลา)
11. ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากร
จํานวนบุคลากรของหนวยงานทีเขารับการพัฒนาตอจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด
12. ผลผลิต : การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลิกภาพใหแกนักศึกษา
11.1

12.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม
13. ผลผลิต : การฝกอบรม 7 อุปนิสัยสูความเปนเลิศใหแกนักศึกษา
13.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรมดานอุปนิสัยสูความเปนเลิศ
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ภาคผนวก ค

ตารางที่ ค 1 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพสถานประกอบการระหวางการนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา โดยคณาจารยผูนิเทศงาน (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

ความเขาใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา
1.1 ผูบริหาร
1.2 เจาหนาที่ฝายบุคคล
1.3 พนักงานทีป่ รึกษา (Job Supervisor)
คุณลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษา
ปฏิบัติ
2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม
2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขา
วิชาชีพ
2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเสี่ยง
หรือกอใหเกิดอันตราย
การจัดการ และการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.1 การประสานงานภายในสถาน
ประกอบการระหวางฝายบุคคล และ
Job Supervisor ความเขาใจในแนวคิด
ของสหกิจศึกษา
3.2 ฝายบุคคล/ผูเกี่ยวของ มีการปฐมนิเทศ
แนะนํากฎระเบียบตางๆ ขององคกรให
นักศึกษาทราบ
3.3 มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษา
ภายในสัปดาหแรกที่เขางาน
3.4 Job Supervisor มีความรู และ
ประสบการณ ตรงกับสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา
3.5 Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษา
ดานการปฏิบัติงาน
3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอน
งาน และใหคําปรึกษา
3.7 มีการจัดทําแผนการทํางานตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
3.8 มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยาง
เหมาะสม
3.9 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับสง
ฯลฯ) ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม
3.10 มีความพรอมดานอุปกรณ หรือ
เครื่องมือสําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน
3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา
สรุปคุณภาพโดยรวมของสถาน
ประกอบการ

2

3

4

ค-1

1/2554
4.29
4.27
4.21
4.39

ภาคการศึกษา
2/2554 3/2554
4.49
4.34
4.51
4.39
4.41
4.22
4.56
4.37

เฉลี่ย
4.37
4.39
4.28
4.44

4.37

4.48

4.38

4.41

4.31

4.45

4.34

4.37

4.41

4.54

4.40

4.45

4.40

4.46

4.40

4.42

4.27

4.39

4.27

4.31

4.31

4.47

4.42

4.40

4.32

4.55

4.43

4.43

4.54

4.71

4.62

4.62

4.52

4.60

4.51

4.54

4.38

4.43

4.32

4.38

4.39

4.46

4.37

4.41

4.12

4.30

4.06

4.16

3.97

3.99

4.00

3.99

3.91

3.95

3.84

3.90

4.24

4.29

4.12

4.22

4.30

4.43

4.28

4.33

4.29

4.42

4.30

4.34

ตารางที่ ค 2 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษาโดย
คณาจารยผูนิเทศงาน (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

ความรับผิดชอบตอหนาที่
1.1 มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ ดรับมอบหมาย
1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยูเสมอ
1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสงู สุด
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถที่มีอยู
อยางเต็มที่
2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู
2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบตั ิการ
2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลําดับ
ความสําคัญของงาน
2.5 ใฝรู สนใจศึกษาหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม
คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับของ
องคกรโดยเครงครัด
3.2 เขางานตรงเวลา ไมเคยขาด ไมเคยสาย
3.3 ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
3.4 มีความขยัน อดทน สูงาน
3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซื่อสัตย สุจริต
รักษาความลับองคกร
3.6 มีความริเริ่ม สรางสรรค
3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถาม และ
เสนอความคิดเห็น
3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน การ
แตงกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ
3.9 มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับ
ผูอื่น
3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน
ไฟฟา วัสดุสนิ้ เปลืองตางๆ
สรุปโดยรวมของนักศึกษา

2

3

4

ค-2

1/2554
4.29
4.44
4.36
4.20
4.24
4.22
4.11

ภาคการศึกษา
2/2554
4.47
4.62
4.54
4.39
4.44
4.34
4.22

3/2554
4.27
4.44
4.33
4.17
4.28
4.14
4.08

4.32

4.42

4.25

4.33

4.03
3.91

4.10
4.05

4.04
3.93

4.05
3.96

3.99

4.22

3.95

4.05

4.30
4.43

4.34
4.58

4.23
4.46

4.29
4.49

4.58

4.77

4.67

4.67

4.55
4.63
4.57

4.70
4.78
4.71

4.60
4.70
4.63

4.62
4.70
4.64

4.58

4.72

4.63

4.64

4.06

4.08

3.97

4.04

4.10

4.27

4.07

4.15

4.40

4.56

4.43

4.46

4.42

4.59

4.47

4.49

4.40

4.59

4.47

4.49

4.31

4.46

4.32

4.36

เฉลี่ย
4.34
4.50
4.41
4.25
4.32
4.23
4.14

ตารางที่ ค 3 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาตางๆ ที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแตละภาคการศึกษา ปการศึกษา 2554
โดยพนักงานที่ปรึกษา (จาก 5 คะแนน)
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หัวขอประเมิน
ปริมาณงาน
คุณภาพงาน
ความรูความสามารถทางวิชาการ
ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ
ความรูความชํานาญดานปฏิบัตกิ าร
วิจารณญาณและการตัดสินใจ
การจัดการและการวางแผน
ทักษะการสื่อสาร
การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ
ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบและเปนผูท ี่ไววางใจได
ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน
ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดว ยตนเอง
การตอบสนองตอการสั่งการ
บุคลิกภาพและการวางตัว
มนุษยสัมพันธ
ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
คุณธรรมและจริยธรรม
เฉลี่ยรวม

ค-3

ภาคการศึกษา
1/2554 2/2554
3/2554
4.31
4.35
4.31
4.08
4.16
4.05
3.99
4.06
3.95
4.12
4.15
4.09
3.97
4.09
4.06
3.79
3.83
3.81
3.89
3.95
3.88
4.05
4.05
4.00
3.58
3.61
3.58
4.29
4.32
4.30
4.34
4.41
4.35
4.45
4.51
4.44
4.03
4.12
4.03
4.44
4.47
4.38
4.47
4.54
4.44
4.58
4.60
4.63
4.46
4.48
4.38
4.68
4.67
4.70
4.21
4.26
4.20

เฉลี่ย
4.32
4.10
4.00
4.12
4.04
3.81
3.91
4.04
3.59
4.30
4.37
4.47
4.06
4.43
4.48
4.60
4.44
4.68
4.22

ตารางที่ ค 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานของ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปการศึกษา 2554 (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1 รูปแบบของการจัดการระหวางการปฏิบัติงาน
1.1 นักศึกษาตองมีความพรอมทางดานวิชาการและ
วุฒิภาวะ
1.2 ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
1.3 นักศึกษาปฏิบัติงานโดยมี Job description ที่
ชัดเจน
1.4 สถานประกอบการจัดใหมี Supervisor เปน
หัวหนางานนักศึกษา
1.5 การกําหนดใหนักศึกษาเขียนรายงานใหสถาน
ประกอบการ 1 เรื่อง
1.6 ประโยชนของรายงานที่นักศึกษาเขียนตอสถาน
ประกอบการ
1.7 การจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยระหวาง
การปฏิบัติงาน
1.8 การนิเทศงานเปนประโยชนตอ นักศึกษา
1.9 การนิเทศงานเปนประโยชนตอ สถาน
ประกอบการ
1.10 สวัสดิการและคาตอบแทน
1.11 ความเหมาะสมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
2.1 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสัมภาษณ
นักศึกษา
2.2 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสัมมนา
นักศึกษา

ค-4

ภาคการศึกษา
1/2554 2/2554 3/2554
4.03
3.86
3.95

เฉลี่ย
3.95

4.17

3.92

4.07

4.05

3.89

3.68

3.93

3.83

4.00

3.69

3.93

3.87

4.38

4.21

4.27

4.29

3.98

3.81

3.85

3.88

3.91

3.91

3.94

3.92

4.37

4.21

4.19

4.26

4.27

4.08

4.07

4.14

3.88

3.73

3.78

3.80

3.47

3.39

3.38

3.41

3.97

3.87

3.93

3.92

3.91

3.82

3.88

3.87

3.94

3.79

3.80

3.84

3.88

3.85

3.94

3.89

ตารางที่ ค 5 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปการศึกษา 2554 (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

การใหบริการงานนิเทศงานสหกิจศึกษา
1.1 การประสานงานกับสถานประกอบการ
นัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย
1.2 การใหคําปรึกษาแนะนําและแกไข
ปญหาใหนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน
(ถามี)
1.3 การประสานงานและใหขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมหลังกลับจากสถาน
ประกอบการไดแก การสัมภาษณ
สัมมนา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ
การจัดการโดยรวมของศูนยฯ มี
ประสิทธิภาพสามารถสนับสนุน นักศึกษา
คณาจารย และสถานประกอบการให
ศูนยฯ ลุลวงดวยดี

2

ภาคการศึกษา
1/2554
2/2554
3/2554
3.84
3.71
3.89

เฉลี่ย
3.81

3.84

3.66

3.89

3.80

3.91

3.78

3.86

3.85

3.77

3.71

3.89

3.79

3.97

3.97

4.06

4.00

ตารางที่ ค 6 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
ของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ปการศึกษา 2554 (จาก 5 คะแนน)
ภาคการศึกษา
1/2554
2/2554
3/2554

ที่

หัวขอประเมิน

1

การจัดแผนการเรียนการสอนวิชาสอดคลอง
ตอการไปปฏิบัติงาน
การสนับสนุนสงเสริมจากคณาจารยใน
สาขาวิชาตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จํานวนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Coop Advisor) ตอนักศึกษา
การใหคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา (ถามี)
ความจําเปนในการนิเทศงานของอาจารย
ความสนใจของคณาจารยในสาขาวิชาตอ
การนิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีสวนสําคัญ
ตอการปฏิบตั ิงาน
การจัดการโดยรวมของสาขาวิชาในการ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

2
3
4
5
6
7
8

ค-5

เฉลี่ย

3.86

3.78

4.00

3.88

3.88

3.99

3.98

3.95

3.60

3.83

3.99

3.81

3.76

3.91

4.01

3.89

3.91

3.90

3.99

3.93

3.16

3.63

3.50

3.43

3.61

3.66

3.79

3.69

3.85

3.85

4.00

3.90

ตารางที่ ค 7 ความคิดเห็นของนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนที่นักศึกษาไดรับ
จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (จาก 5 คะแนน)
ภาคการศึกษา
1/2554 2/2554 3/2554

ที่

หัวขอประเมิน

1

พื้นฐานวิชาการ การปฏิบัติงานและการนําความรูกลับมา
ประยุกตใช
1.1 ความรูค วามสามารถทางดานวิชาการ
1.2 ความรูค วามชํานาญดานการปฏิบัติงาน
1.3 คาดวาผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ
ประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจวิชาการมากขึ้น
การพัฒนาตนเอง
2.1 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม
2.2 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน
2.3 ทัศนคติตอวิชาชีพ
2.4 ความมั่นใจในตนเอง
2.5 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน
2.6 ความสามารถในการเรียนรู
2.7 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตัดสินใจ
2.8 ความคิดริเริ่มในการสรางงาน และเสนอความคิด
2.9 การจัดการและวางแผน
2.10 การตอบสนองตอการสั่งการ
2.11 ความรับผิดชอบเปนผูที่ไววางใจได
2.12 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมขององคกร
2.13 ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ
2.14 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ
2.15 มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอื่น
2.16 ความเปนผูนํา
2.17 คุณธรรม จริยธรรม
2.18 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ
การเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
3.1 รูความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง
3.2 เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
3.3 มีทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงานเร็ว และงานดี
3.4 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา
3.5 เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกวา
3.6 เมื่อเขาทํางานจะลดระยะทดลองงานลงได

2

3

เฉลี่ยรวม

ค-6

เฉลี่ย

3.16
3.20
2.92

2.97
2.98
2.72

3.10
3.09
2.82

3.07

3.35

3.21

3.40

3.32

3.38
3.30
3.43
3.67
3.16
3.53
3.49
3.20
3.22
3.17
3.43
3.40
3.43
3.27
3.51
3.54
3.16
3.84
2.86
3.23
3.30
3.25
3.12
2.99
3.43
3.29
3.32

3.28
3.23
3.32
3.45
3.05
3.41
3.34
3.11
3.05
2.94
3.34
3.45
3.46
3.11
3.56
3.51
3.08
3.75
2.71
3.16
3.14
3.02
3.05
2.99
3.42
3.32
3.22

3.29
3.17
3.31
3.41
2.96
3.49
3.37
3.16
3.14
3.15
3.35
3.38
3.46
3.04
3.50
3.43
3.15
3.71
3.04
3.22
3.24
3.19
3.13
2.98
3.46
3.32
3.25

3.31
3.23
3.35
3.51
3.05
3.48
3.40
3.15
3.13
3.08
3.37
3.41
3.45
3.13
3.52
3.49
3.13
3.77
2.86
3.20
3.22
3.14
3.09
2.98
3.43
3.30
3.26

3.09
2.82

ตารางที่ ค 8 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนที่นักศึกษา
ไดรับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (จาก 5 คะแนน)
ที่
1

2

ภาคการศึกษา
1/2553 2/2553 3/2553

หัวขอประเมิน
พื้นฐานวิชาการ การปฏิบัติงานและการนําความรูกลับมา
ประยุกตใช
1.1 ความรูความสามารถทางดานวิชาการ
1.2 ความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงาน
1.3 คาดวาผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ
ประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจวิชาการมากขึ้น
การพัฒนาตนเอง
2.1 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม
2.2 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน
2.3 ทัศนคติตอวิชาชีพ
2.4 ความมั่นใจในตนเอง
2.5 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน
2.6 ความสามารถในการเรียนรู
2.7 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตัดสินใจ
2.8 ความคิดริเริ่มในการสรางงาน และเสนอความคิด
2.9 การจัดการและวางแผน
2.10 การตอบสนองตอการสั่งการ
2.11 ความรับผิดชอบเปนผูที่ไววางใจได
2.12 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
2.13 ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ

3

2.14 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ
2.15 มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอื่น
2.16 ความเปนผูนํา
2.17 คุณธรรม จริยธรรม
2.18 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ
การเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
3.1 รูความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง
3.2 เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
3.3 มีทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงานเร็ว และงานดี
3.4 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา
3.5 เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดกี วา

3.6 เมื่อเขาทํางานจะลดระยะทดลองงานลงได

เฉลี่ยรวม
ค-7

เฉลี่ย

4.13
4.10
4.19

3.86
3.81
3.97

4.11
4.09
4.17

4.03
4.00
4.11

4.11

3.81

4.11

4.01

4.18
4.31
4.29
4.27
4.13
4.34
4.19
4.06
4.01
4.05
4.17
4.26
4.18
4.06
4.43
4.44
3.88
4.28
3.60
4.10
4.22
4.13
4.03
3.84
4.29
4.10
4.15

4.00
4.09
4.01
4.13
3.81
4.08
4.12
3.94
3.91
3.94
4.06
4.09
4.06
3.81
4.24
4.27
3.79
4.13
3.33
3.85
3.92
3.88
3.77
3.62
4.14
3.79
3.95

4.18
4.22
4.18
4.30
4.14
4.38
4.24
4.04
4.04
4.18
4.29
4.30
4.19
4.03
4.25
4.40
3.95
4.32
3.72
4.09
4.14
4.07
4.12
3.91
4.33
4.00
3.96

4.12
4.21
4.16
4.23
4.03
4.27
4.18
3.01
3.99
4.06
4.17
4.22
4.14
3.96
4.31
4.37
3.87
4.24
3.55
4.01
4.09
4.03
3.97
3.78
4.25
3.96
4.08

ตารางที่ ค 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2554
ตอคุณภาพสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

ความเขาใจในปรัชญาของหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา
1.1 เจาหนาทีร่ ะดับบริหาร
1.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
1.3 พนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและ
ปฏิบัติงานดวย
การจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา
2.1 การประสานงานและจัดการดูแล
นักศึกษาภายในสถานประกอบการ
2.2 การใหคําแนะนําดูนักศึกษาของฝาย
บุคคล
2.3 บุคลากรในสถานประกอบการใหความ
สนับสนุนและเปนกันเอง
คุณลักษณะและคุณภาพงานที่ไดรับ
มอบหมาย (Job Description)
3.1 ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
3.2 งานที่ไดรบั มอบหมายตรงกับสาขา
วิชาเอกของนักศึกษา
3.3 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับที่บริษัท
เสนอไวในแบบเสนองาน
3.4 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับความ
สนใจของนักศึกษา
3.5 ความเหมาะสมของหัวขอรายงานที่
นักศึกษาไดรบั มอบหมาย
การมอบหมายงานและการติดตามงาน
ของ (Job Supervisor)
4.1 สถานประกอบการจัด Supervisor
ดูแลนักศึกษาตั้งแตวันแรกที่เขางาน
4.2 ความรูค วามสามารถและประสบการณ
วิชาชีพของ Supervisor
4.3 เวลาที่ Supervisor ใหแกนักศึกษาดาน
การปฏิบัติงานและเขียนรายงาน
4.4 ความสนใจของ Supervisor ตอการให
คําปรึกษางานและมอบหมายงาน
4.5 การใหความสําคัญตอการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ Supervisor
4.6 ความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือ
สําหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน
4.7 การดูแลจัดทําแผนงานตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติงาน
นักศึกษาพอใจโดยภาพรวมตอสถาน
ประกอบการ

2

3

4

5

ค-8

ภาคการศึกษา
1/2554
2/2554
3/2554
3.77
3.69
3.73

เฉลี่ย

3.77
4.04

3.57
3.97

3.55
3.94

3.73
3.63
3.98

3.50

3.54

3.69

3.58

3.91

3.88

3.85

3.88

3.79

3.88

3.80

3.82

3.71

3.54

3.59

3.61

4.22

4.23

4.15

4.20

3.89

3.81

3.84

3.93

3.84

3.85

3.85
3.87

3.95

3.70

3.85

3.83

3.84

3.83

3.75

3.81

3.86

3.76

3.81

3.81

3.86

3.90

3.93

3.90

3.98

3.96

4.00

3.98

4.17

4.19

4.23

4.20

4.21

4.31

4.28

4.27

3.77

3.79

3.79

3.78

3.95

3.88

3.99

3.94

4.06

4.06

4.00

4.04

3.84

3.72

3.94

3.83

3.86

3.79

3.74

3.80

4.03

3.96

4.06

4.02

ตารางที่ ค10 ความคิดเห็นของนักศึกษา ปการศึกษา 2554 เกี่ยวกับภาพรวมและปรัชญาของศูนย
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

เปนการเพิ่มประสบการณวชิ าชีพแก
นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวา
การฝกงานในระบบเดิม
บัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษาจะ
มีคุณสมบัติบุคลากรที่พึงประสงคของ
สถานประกอบการมากกวาหลักสูตรปกติ
On Job Training ของบัณฑิตหลักสูตร
สหกิจศึกษาจะสัน้ กวาบัณฑิตหลักสูตร
ปกติ
เปนวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานประกอบการ
ตลอดเวลา
เปดโอกาสใหเกิดความเชื่อมโยงทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ
สถานประกอบการ นักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยไดประโยชนรวมกัน
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย

2
3
4

5
6
7

ค-9

ภาคการศึกษา
1/2554
2/2554

3/2554

เฉลี่ย

4.38

4.10

4.32

4.27

4.49

4.21

4.46

4.39

4.49

4.15

4.30

4.31

3.94

3.81

4.09

3.95

4.53

4.18

4.29

4.33

4.43

4.21

4.45

4.36

4.44

4.09

4.31

4.28

ตารางที่ ค 11 สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ใน ปการศึกษา 2554 (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

สหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน
1.1 ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไป
ปฏิบัติงาน
1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง
1.3 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยในอนาคต
ขอคิดเห็นตอการนิเทศงานของอาจารย
2.1 การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาและสถาน
ประกอบการ
2.2 จํานวนครั้งที่อาจารยนิเทศงานสหกิจ
ศึกษาของอาจารย
2.3 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของ
อาจารย
ความพึงพอใจตอการใหบริการ/
ประสานงานกับศูนยสหกิจศึกษา

2

3

1/2554
4.22

ภาคการศึกษา
2/2554
4.22

3/2554
4.28

4.36

4.34

4.39

4.36

4.07

4.10

4.22

4.13

4.22

4.22

4.24

4.23

3.98

4.03

4.10

4.04

4.19

4.26

4.32

4.26

3.66

3.69

3.76

3.71

4.08

4.15

4.20

4.15

4.08

4.15

4.18

4.14

เฉลี่ย
4.24

ตารางที่ ค 12 ความพึงพอใจของคณาจารยตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เกี่ยวกับการประสานงานนิเทศงาน ในปการศึกษา 2554 (จาก 5 คะแนน)
ที่
1
2
3

หัวขอประเมิน

ภาคการศึกษา
1/2554
2/2554
3/2554
4.63
4.66
4.67
4.31
4.44
4.32
4.66
4.69
4.66
4.53
4.60
4.55

การนัดหมายสถานประกอบการ
แผนที่สถานประกอบการ
การจัดเตรียมแฟมประวัตินักศึกษา
เฉลี่ยรวม

ค - 10

เฉลี่ย
4.65
4.36
4.67
4.56

ตารางที่ ค 13 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2554
สวนที่ 1 รูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ภาคการศึกษา

หัวขอพิจารณา

1/2554

2/2554

3/2554

รวม

3.91

3.86

4.02

3.93

4.31

4.24

4.27

4.27

3.78

3.78

4.01

3.86

1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่กําหนดใหนักศึกษาสมัครงาน

3.67

3.66

3.93

3.75

1.4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมสมัครงานสหกิจศึกษา

4.18

4.13

4.10

4.14

1.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน

3.93

3.85

4.06

3.95

1.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ / สอบ
ขอเขียน (ถามี)

3.57

3.51

3.75

3.61

2. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

3.99

3.94

4.13

4.02

3.80

3.89

4.13

3.94

3.86

3.70

4.03

3.86

2.3 ความเหมาะสมของหัวขอที่จัดอบรม / บรรยาย

4.06

3.98

4.14

4.06

2.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย

4.10

4.03

4.21

4.11

2.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย

4.13

4.12

4.16

4.14

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา
1.1 การกําหนดใหนักศึกษาสมัครงานกอนไปปฏิบตั ิงาน 1 ภาค
การศึกษา
1.2 นักศึกษาสมัครงานได 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการไดครั้ง
ละ 1 แหง

2.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
(16.00-18.00 น.)
2.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผาน
เกณฑการประเมิน)

สวนที่ 2 ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษา

หัวขอพิจารณา
ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
1.เอกสารที่นักศึกษาไดรับ ไดแก คูมือสหกิจศึกษา ปฏิทิน
กิจกรรม และตารางการอบรม/บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ชวยทําใหนักศึกษาเขาใจหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา
และเขาใจวิธีการดําเนินงานตางๆ ของศูนยสหกิจศึกษาฯ
2. นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอที่จะ
อธิบายใหผูอื่นเขาใจได
ค - 11

1/2554

2/2554

3/2554

รวม

4.05

4.05

4.18

4.09

4.18

4.19

4.24

4.20

3.92

3.90

4.13

3.98

สวนที่ 3 คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ภาคการศึกษา

หัวขอพิจารณา

1/2554

2/2554

3/2554

รวม

3.92

3.91

4.08

3.97

1.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)

3.89

3.84

4.11

3.95

1.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )

3.99

3.97

3.99

3.98

1.3 การกรอกแบบยืนยันคุณสมบัติกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

4.02

3.98

3.99

4.00

1.4 การยื่นคํารองตางๆ

3.82

3.86

4.13

3.94

1.5 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับทะเบียนนักศึกษา

3.90

3.88

4.17

3.98

2. การใหบริการ : การจัดหางานสหกิจศึกษา

3.76

3.73

3.93

3.81

2.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)

4.05

3.94

4.08

4.02

2.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )

4.06

4.08

3.98

4.04

2.3 ความรู ความสามารถในการจัดหางานใหแกนักศึกษา
2.4 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกสถานประกอบการและการ
สมัครงาน (กรณีไมเคยใชบริการไมตองตอบขอนี้)

4.06
3.94

3.95
3.80

3.67
3.63

3.89
3.79

2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพื่อประกาศใหนักศึกษาทราบ

3.39

3.41

4.13

3.64

2.5 การประกาศผลการคัดเลือกตรงตามกําหนดการ

3.39

3.40

4.17

3.65

2.6 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา

3.44

3.52

3.84

3.6

3.91

3.89

4.09

3.96

3.96

3.94

4.08

3.99

4.07

4.03

4.06

4.05

3.98

3.92

4.17

4.02

3.4 การใหคําปรึกษาที่เหมาะสมแกนักศึกษา

3.94

3.89

4.16

4.00

3.5 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา

3.61

3.68

3.96

3.75

4. การใหบริการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.93

3.87

4.13

3.98

4.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind) (

3.91

3.87

4.19

3.99

4.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )

3.98

3.92

4.04

3.98

4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน

4.14

4.02

4.19

4.12

4.4 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบออนไลน

3.88

3.85

4.17

3.97

4.5 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา
4. คุณภาพในการใหบริการโดยรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ

3.73

3.68

4.05

3.82

4.09

4.10

4.08

4.09

1. การใหบริการ : ทะเบียนนักศึกษา

3. การใหบริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ
3.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
3.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
3.3 การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจัดบรรยาย
เตรียมสหกิจศึกษา
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ตารางยุทธศาสตรของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปการศึกษา 2553-2557

ประเด็นชี้นําการปฏิบัติ
แผนงานของยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร
1.พัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาใน 1. สกอ. ใหการสนับสนุนสหกิจศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพงานสหกิจ
สถานประกอบการที่มีความรวมมือ อยางเต็มที่ ทั้งในรูปนโยบาย และ
ศึกษา
อยางเหนี่ยวแนนโดยอาศัยการ
งบประมาณ (O)
สนับสนุนสหกิจศึกษาเชิงนโยบาย 2. มีฐานขอมูลสถานประกอบการที่รวม
และงบประมาณจากภาครัฐ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา (S)
3. เจาหนาที่มีความคุนเคยกับสถาน
ประกอบการ(S)
4. สาขาวิชามีการกําหนดเงื่อนไขในการ
หางานเพิ่มมากขึ้น เชน ตองมี
คาตอบแทน (W)
2.ขยายความมือไปยังสถาน
1. เครือขายบัณฑิตชวยหางานสหกิจ
1.แผนพัฒนาความรวมมือโดย
ประกอบการที่มีคุณภาพแหงใหม
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น(O)
อาศัยเครือขายบัณฑิต มทส.
โดยใชเครือขายบัณฑิต มทส. และ 2. มีมาตรการในการลดหยอนภาษี(O) 2.แผนประชาสัมพันธสทิ ธิ
สรางแรงจูงใจจากสิทธิประโยชน
3. มีฐานขอมูลสถานประกอบการ(S)
ประโยชนทสี่ ถานประกอบการจะ
ทางภาษี
ไดรับจากการจัดสหกิจศึกษา
3.พัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจ
1. ติดตอกับสถานประกอบการโดยใช 1.แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของ
ศึกษาเพื่อการใหบริการที่เปนเลิศ e-mail ขึ้น(O)
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
2. การจัดระบบฐานขอมูลแผนที่สถาน 2.แผนพัฒนารูปแบบการใหบริการ
ประกอบการยังไมสมบูรณเพียงพอ (W) นักศึกษา
3. ใหคําปรึกษาผานมือถือตลอด 24
ชั่วโมง (S)
4.มีบริการใหคําปรึกษาผานมือถือตลอด
24 ชั่วโมง (S)
5.สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ (W)
6.ไมมีฐานขอมูลสําหรับสืบคนและ
ใหบริการนักศึกษา (W)
7.ไมมี Office Hour (W)
8.จํานวนพนักงานไมเพียงพอในบาง
เวลา (W)
ยุทธศาสตร
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โครงการเชิงกลยุทธของแตละแผนงาน
1.โครงการพัฒนาความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจ
ศึกษา เชน การจัดประชุมพนักงานทีป่ รึกษาสหกิจศึกษา
2.โครงการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาฐานขอมูลสําหรับการ
ประสานงานกับสถานประกอบการ

1.โครงการจัดทําฐานขอมูลเครือขายบัณฑิต มทส. เพื่อพัฒนาความ
รวมมือกับสถานประกอบการ
2.โครงการประชาสัมพันธสิทธิประโยชนทางภาษีใหแกสถาน
ประกอบการที่จัดสหกิจศึกษา
1. โครงการจัดตั้งสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-Office)
2. โครงการพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศ
3.โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการนักศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประเด็นชี้นําการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร
4.พัฒนากองทุนการดําเนินงานสห 1. เศรษฐกิจโลกถดถอย (T)
กิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไมไดรับ 2. มีองคกรภาครัฐและเอกชนใหทุน
คาตอบแทน
แกนักศึกษาสหกิจศึกษา (O)
3. มีมาตรการในการลดหยอนภาษี
(O)
5.เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ 1.ทํางานเปนทีม (S)
พนักงานโดยอาศัยความรวมมือกับ 2.มีระบบการประเมินความพึงพอใจ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
(S)
3.มีจิตใจใหบริการ (S)
4.มีเครือขายสหกิจศึกษาในแตละ
ภูมิภาค (O)
5.คาตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานไมเหมาะสม (T)
6.จํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น (W)
7.งานเรงดวนมีมากขึ้น (W)
8.มีสมาคมสหกิจศึกษาไทย (O)
6.พัฒนาวิธีการเตรียมความพรอม 1.จํานวนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํา
นักศึกษาใหสอดคลองกับลักษณะ กวา 2 เพิ่มมากขึ้น (W)
สาขาวิชาชีพและความตองการของ 2.จํานวนสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น (W)
นักศึกษา
3.นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ
มากขึ้น (T)
4.มีระบบการประเมินความพึงพอใจ
(S)
7.สรางบรรยากาศและปรับปรุง
1.สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบและขาด
สภาพแวดลอมใหทํางานไดอยางมี ความมั่นคงปลอดภัย (W)
ประสิทธิภาพและมีความสุข
2.มีจิตใจใหบริการ (S)
3.อุทิศและทุมเทใหกับงาน (S)
4.ทํางานเปนทีม(S)
ยุทธศาสตร

แผนงานของยุทธศาสตร

โครงการเชิงกลยุทธของแตละแผนงาน

แผนงานจัดตัง้ กองทุนสหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งกองทุนสําหรับนักศึกษาที่ไมไดรบั คาตอบแทน

แผนงานพัฒนาบุคลากร

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสหกิจศึกษา
2.โครงการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสหกิจศึกษา

แผนพัฒนารูปแบบการเตรียม
ความพรอมนักศึกษา

โครงการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมนักศึกษาเชิงคุณภาพ

1.แผนงานปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางาน
2.แผนงานจัดหางบประมาณ
กอสรางอาคารสํานักงานศูนยสห
กิจศึกษาฯ แหงใหม

1.โครงการ 5 ส และ Big Cleaning Day
2.โครงการจัดหางบประมาณกอสรางอาคารสํานักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ
แหงใหม
3.โครงการสัมมนาพนักงานประจําป
4.โครงการพัฒนาจิตและกาย
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ยุทธศาสตร
8.สรางความรวมมือกับสาขาวิชาใน
การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา
และคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัตงิ าน

9.สรางความเขาใจและความรวมมือ
กับสถานประกอบการเพื่อใหมีการ
เสนองานอยางตอเนื่อง

10.พัฒนาเครือขายสหกิจศึกษา
นานาชาติใหกวางขวางและมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นชี้นําการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร
1.นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ
มากขึ้น (T)
2.สาขาวิชากําหนดเงื่อนไขการหา
งานเพิ่มขึ้น (W)
3.จํานวนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํา
กวา 2 เพิ่มขึ้น (W)
1.สถานประกอบการเขาใจสหกิจ
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น(O)
2.มีมาตรการในการลดหยอนภาษี
(O)
3.มีการติดตอกับสถานประกอบการ
โดยใช e-mail (O)
4.เจาหนาที่มีความคุนเคยกับสถาน
ประกอบการ(S)
5.มีจิตใจใหบริการ (Service mind)
(S)
6.มีระบบการประเมินความพึงพอใจ
จากทุกฝาย (S)
1.มีสมาคมสหกิจศึกษาไทย (O)
2.สกอ. ใหการสนับสนุนสหกิจศึกษา
(O)
3.นักศึกษาสหกิจศึกษาตางประเทศ
มีนอย (T)

แผนงานของยุทธศาสตร

โครงการเชิงกลยุทธของแตละแผนงาน

แผนงานพัฒนาความรวมมือกับ
สาขาวิชาในการพัฒนาคุณภาพ
งานสหกิจศึกษา

โครงการสรางความรวมมือกับสาขาวิชาในการจัดหาสถานประกอบการที่
มีคุณภาพและคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน

แผนงานสรางความรวมมือกับ
สถานประกอบการในการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา

1.โครงการเยี่ยมเยือนสถานประกอบการเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับสห
กิจศึกษา
2.โครงการสัมมนาสถานประกอบการประจําป

แผนงานพัฒนาเครือขายสหกิจ
ศึกษานานาชาติ

1.โครงการพัฒนาความรวมมือสหกิจศึกษานานาชาติ
2.โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานสหกิจศึกษานานาชาติ
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ผลการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเดน ป พ.ศ 2555
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
รางวัลระดับชาติ (2 รางวัล)
1. ผูบริหารสถานประกอบการดีเดน
ดร.ดิลก มูลวงษ
สถานประกอบการ
Hitachi Global Storage Technology (Thailand) Ltd.
2. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
ชื่อโครงงาน ระบบทดสอบการเปนไปตามมาตรฐานเอกซทรี
ชื่อนักศึกษา นายหัสดี พิมพสุวรรณ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
สถานประกอบการ
Bitmanagement Software GmbH เยอรมนี
รางวัลระดับเครือขาย
1. สถานศึกษาดาวรุงดานการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน (ระดับเครือขาย)
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
2. ผูปฎิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน อมตฉายา
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
3. สถานประกอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน
3.1 สถานประกอบการขนาดใหญ
Hitachi Global Storage Technologies(Thailand) Ltd.
กลุมบริษัท พี.ซี.เอส แมชีน
Seagate Technology (Thailand) Ltd. (Korat)
3.2 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
- Stieble Eltron Asia Ltd.
- STD Production Co.,Ltd.
- Tokico (Thailand) Ltd.
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4. ผูปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเดน
ดร.ดิลก มูลวงษ
สถานประกอบการ
Hitachi Global Storage Technology (Thailand) Ltd.
คุณภูมิพันธ รัศมีจันทร
สถานประกอบการ
Stiebel Eltron Asia Ltd.
คุณวิทยา โยธารินทร
สถานประกอบการ
Tokico (Thailand) Ltd.
5. โครงงาน/งานประจําสหกิจศึกษาดีเดน (โครงงานที่คัดเลือกตองมีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา)
5.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงงานหรืองานประจํา)
ชื่อโครงงาน
การออกแบบชุดอุปกรณจับยึดชิ้นงานสําหรับการวัดแรงผลัก Shipping Comb
และอุปกรณกําหนดตําแหนง HGA
ชื่อนักศึกษา
นายพงศธร วิชิโต
สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานประกอบการ
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

โครงงานการศึกษาเพื่อลดปญหาน้ํามันและไขมันจากโรงผลิตคลอริเนเตทพาราฟน
นางสาววนารี เชิดชู
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริษัท อินนิออส เอเซียติ๊ก เคมีภัณฑ จํากัด

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

การซอมและบํารุงเครื่องจักรในแผนก Maintenance ชื่อนักศึกษา
นายนุกานต ครูกระโทก
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
บริษัท ซันโค โกเซ (ประเทศไทย) จํากัด

ชื่อโครงงาน
นักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

ลดปญหาสียอยชิ้นงาน BOTTOM CASE S3141 สี HS-700 SUPPER BLACK ชื่อ
นายชนะพล แสงทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บริษัท ไดซิน จํากัด
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ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

การกูระบบแอรไอออไนเซอรของสายการผลิตสไลดเดอรแฟบ
นางสาว ชมภูนุช ชัยชนะ
ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด

5.2 ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ (โครงงานหรืองานประจํา)
ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

การสรางการรับรูผลิตภัณฑแบตเตอรี่ยัวซา ผานสื่อ TVC
นายภานุ ศรัณยคุปต
เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริษัท แบตเตอรี่ยัวซา ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

การลดตนทุนดานโลจิสติกสในการนําเขาจากประเทศจีน
นางสาวพิชชานันท ธัญญาพานิชย
เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริษัท เซนทรัลรีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

การวางแผนการตลาด โดยเนนการสื่อสารการตลาด เนื้อหมูอนามัย HyMEAT
นางสาวบงกช บุญอินทร
เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริษัท เบทาโกรเซฟตี้มีทแพ็คกิ้ง จํากัด

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเบิกสินคา
นายพีรพงศ วงศอัศวนฤมล
เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริษัท ออฟฟซ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
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ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

โครงงานสภาเด็กและเยาวชน องคการบริหารสวนตําบลตาเกา
นายวิทูล ทองรส
รัฐศาสตร
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
องคการบริหารสวนตําบลตาเกา

6. นวัตกรรมสหกิจศึกษา
ชื่อนวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฎิบัติสหกิจศึกษา (Co-operative Education SelfReflection) เพื่อสงเสริมการประเมินพัฒนาตนเองของนักศึกษา
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
ชื่อโครงงาน ระบบทดสอบการเปนไปตามมาตรฐานเอกซทรี
ชื่อนักศึกษา นายหัสดี พิมพสุวรรณ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
สถานประกอบการ
Bitmanagement Software GmbH เยอรมนี
ชื่อโครงงาน การปรับปรุงสีของ Atmospheric gas oil โดยใชแรดินในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง
นักศึกษา
นายวิวัฒน อั่วกลาง
สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
สถานประกอบการ
Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd, Malaysia
โครงงาน
การศึกษาภายใตพื้นผิวโลก
นักศึกษา
นายซอและห ดือเระ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
สถานประกอบการ
Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA)
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