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คํานํา 

 

 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report: SAR) เพ่ือรายงาน วิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2554 รายงานฉบับนี้

เกิดข้ึนจากการระดมสมองของพนักงานภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ ทุกคน ท้ังนี้ผลการประเมินคาดวาจะ

มีประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในปการศึกษา

ตอไป และมีประโยชนตอการประเมินศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยผูประเมินภายนอกองคกร  

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีใหการสนับสนุนขอมูลท่ีมี

ประโยชนตอการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานฉบับนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความบกพรองหรือ

นําเสนอขอมูลท่ีผิดพลาดประการใด ศูนยสหกิจศึกษาฯ ยินดีนอมรับขอเสนอแนะจากทานท่ีจะกอ

ประโยชนตอการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ตอไป 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ประจําปการศึกษา 2554 จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพในรอบปการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2555) โดยมีการพัฒนาตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ

กับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคมสหกิจ

ศึกษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในมิติ

ตางๆ ประกอบดวย 4 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ 

ในปการศึกษา 2554 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.57 (จาก

ระดับคะแนน 5) ประกอบดวย 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

ประกอบดวยตัวบงชี้ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน เพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปรนโยบายสูการปฏิบัติงานขององคกร จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการ

ประเมินในระดับคะแนน 5 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริหารและการจัดการ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาองคกรประกอบดวย 

5 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จํานวน 4 ตัวบงชี้ และระดับคะแนน 4 จํานวน 1 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ประกอบดวยตัวบงชี้ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการประกัน

คุณภาพภายใน จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4 

องคประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 7 ตัว

บงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จํานวน 4 ตัวบงชี้ ระดับคะแนน 4 จํานวน 2 ตัวบงชี้ และระดับ

คะแนน 3 จํานวน 1 ตัวบงชี้  

จากผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย         

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอสรุปจุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขของหนวยงาน ดังนี้ 
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จุดเดน 

• มีการดําเนินงานอยูภายใตระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

• มีการควบคุม การกํากับ การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปท่ีสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร 

• มีระบบการจัดการความรูและเผยแพรความรูใหผูท่ีเก่ียวของนําไปสูการปฏิบัติงานและใชประโยชนอยาง

เปนระบบ  

• มีระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาชวยใหการดําเนินงานมีความคลองตัว สามารถควบคุมความเสี่ยงท่ีมีผล

การตอการดําเนินงาน  

• ลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชา และนักศึกษาทุกคนไดรับการนิเทศ

จากคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา  

• สถานประกอบการไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักศึกษาสวนใหญมีโอกาสไดงาน

ทําหลังจากสําเร็จการศึกษา  

• มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

 

แนวทางเสริมจุดเดน 

• ควรมีโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย  

• ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลสถานประกอบการแบบระบบเปดหรือ Co-op Pedia  

• ควรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาแบบ Real Time เพ่ือลด

ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเหลือนอยท่ีสุด  

• ควรมีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหไดตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

• ควรมีการพัฒนาเนื้อหาและวิธีการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการมากท่ีสุด 

• ควรมีการสรางรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาเพ่ือใหเกิดประโยชน

ตอสถานประกอบการ  

• ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาใหครวบคลุมทุกภารกิจเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาและเปนการลดการใชกระดาษ  

• ควรมีการสนับสนุนใหพนักงานสายปฏิบัติการทําวิจัยสถาบัน เชน คุณภาพบัณฑิต มทส. เปรียบเทียบกับ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีอยูในระดับเดียวกัน  
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• ควรมีการขยายเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

 

จุดออน 

• คณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาสวนใหญยังไมผานการอบรมจากหนวยงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง  

• ขาดการจัดพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ

นักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

• ขาดการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา 

คณาจารยนิเทศ และคณาจารยสาขาวิชา  

• ขาดการมีสวนรวมของคณาจารยนิเทศในการเขารวมรับฟงการนําเสนอความกาวหนาและผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  

• จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศมีจํานวนนอย 

• จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาตางชาติท่ีมีความสนใจมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนนอย 

 

แนวทางการแกไขจุดออน 

• ควรมีการสงคณาจารยนิเทศเขารับการอบรมกับหนวยงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) รับรอง หรือจัดอบรมคณาจารยนิเทศ มทส. รวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

• เพ่ิมโอกาสหรือชองทางใหนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศไดมีโอกาสพบกันเพ่ือเตรียม

ความพรอมใหกับนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน การจัด Co-op Job fair  

• ควรมีการกระตุนใหสถานประกอบการเห็นความสําคัญของการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา    

สหกิจศึกษาในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ มหาวิทยาลัย 

• เพ่ิมโอกาสใหคณาจารยนิเทศไดเขารวมรับฟงการนําเสนอความกาวหนาและผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการโดยจัดใหมีการนิเทศงานควบคูกับกิจกรรมการนําเสนอ

ความกาวหนาการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

• ควรมีการจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีมีความสนใจ มีผลการเรียนดี แตขาดทุน

ทรัพย  

• ควรมีการขยายเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  

 

 



(4) 
 

การดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (หากมี) 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติตั้งแตการเตรียมความพรอมนักศึกษา 

การจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ ผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 2554 พบวาทําไดมากกวา 

KPIs ท่ีตั้งไว และนายหัสดี พิมพสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ) ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Bit Management Software GmbH ประเทศเยอรมนี ไดรับ

การคัดเลือกใหรับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดนระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 4 

วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี 

นอกจากนี้ ผูบริหารและเจาหนาท่ีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพยังไดใหความสําคัญเก่ียวกับ

การทําวิจัยสถาบันโดยการยกระดับคุณภาพงานประจําในเรื่อง “ผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” และ “ผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะบัณฑิตพึงประสงคท่ี

สถานประกอบการคาดหวัง” เพ่ือนําผลการวิจัยมาพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของหนวยงาน อีกท้ัง ยัง

ไดรับเกียรติใหนําเสนอผลงานท้ังสองผลงานในท่ีประชุม “ใหความรูดานการวิจัยสถาบัน เรื่อง R2R: Routine 

to Research งานวิจัยท่ียกระดับคุณภาพงานประจํา” เม่ือ 23 เมษายน 2555 ณ หองประชุมสารนิเทศ 

อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 



สวนท่ี 1 

บทนํา 

1. ความเปนมา 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ไดสถาปนาข้ึนในป พ.ศ. 2533 เปดรับนักศึกษารุนแรก 

และเริ่มจัดการเรียนการสอนในป พ.ศ. 2536 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประสบการณ

วิชาชีพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานมากท่ีสุด ศาสตราจารย 

ดร. วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีผูกอตั้ง เปนบุคคลแรกท่ีนําระบบสหกิจศึกษาเขามาใชในประเทศไทยท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และไดบัญญัติ ศัพทคําวา “สหกิจศึกษา” (Cooperative 

Education) โดยจัดการศึกษาระบบไตรภาคเพ่ือรองรับสหกิจศึกษาไวตั้งแตตน 

การจัดหลักสูตรแบบ “สหกิจศึกษา” ถือวาเปน “นวัตกรรมหลักสูตร” ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี โดยเปนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาท่ีดําเนินรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพ่ือใหไดการศึกษาท่ีดีเปนไปตามมาตรฐานวิชาการ 

มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงาน  

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีพัฒนาการดาน          

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ดังนี้ 

ป พ.ศ. 2536 

• จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประสบการณการปฏิบัติงานในสถานประกอบการข้ึน 

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย            

สภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนจากองคกรเอกชนท่ีมีชื่อเสียง และกรรมการจาก

ภายในมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารยจากสํานักวิชา 

• ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีมีความโดดเดนดานสหกิจศึกษา 

• จัดการฝกอบรมสัมมนาใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ        

สหกิจศึกษา พรอมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ 

• ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนไดทราบและเขาใจถึงหลักสูตร       

สหกิจศึกษา 

ป พ.ศ. 2537 

• จัดตั้ง “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เปนหนวยงานกลางทําหนาท่ีประสานงาน

ระหวางสถานประกอบการ คณาจารย และนักศึกษา 

• เขารวมเปนสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative 

Education: WACE) 
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ป พ.ศ. 2538 

• สงนักศึกษาสหกิจศึกษารุนแรก จํานวน 123 คนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน             

สถานประกอบการในประเทศและตางประเทศ โดยถือเปนหลักสูตรเลือก สําหรับการ

คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรกําหนดผลการเรียนเกรดเฉลี่ย

สะสมมากกวา 2.50 และมีความประพฤติดี สวนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกําหนดผล

การเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 เกรดเฉลี่ยสะสมในวิชาชีพมากกวา 2.00 และมี

ความประพฤติดี 

ป พ.ศ. 2540 

• หลักสูตรสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 

• สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบรับรองและมอบสัมฤทธิบัตร          

สหกิจศึกษาแกนักศึกษาท่ีผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคน 

ป พ.ศ. 2543 

• เปนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 เรื่อง “แนวทางการจัดระบบการศึกษา

ผสมผสานการเรียนและการปฏิบัติงาน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ป พ.ศ. 2544 

• เปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาโลก ครั้งท่ี 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

สถาบันอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศในเวลาตอมา 

ป พ.ศ. 2551 

• เปนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 เรื่อง “การดําเนินงานสหกิจศึกษาอยาง

ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

• ปรับสถานภาพหนวยงานจาก “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เปน           

“ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” 

ป พ.ศ. 2552 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดประกาศเกียรติคุณให ศาสตราจารย       

ดร. วิจิตร ศรีสอาน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและอธิการบดีผูกอตั้ง มทส. เปน       

“บิดาแหงสหกิจศึกษาไทย” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 1  
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ป พ.ศ. 2553 

• ไดรับรางวัล “สถานศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษาดี เดน ระดับชาติ” และ         

ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา อธิการบดี มทส. ไดรับรางวัล “ผูบริหารสหกิจศึกษาใน

สถานศึกษาดีเดนระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 2  

ป พ.ศ. 2554 

• ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา อธิการบดี มทส. ไดรับรางวัล “ผูบริหารสหกิจศึกษาใน

สถานศึกษาดีเดนระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 3  

• ไดรับรางวัล "โครงงาน/งานประจําสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ" ประเภทสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และการจัดการ ชื่อโครงงาน การลดน้ําตาล Reject ท่ีมีสาเหตุจากรถ 

Forklift เหลือไมเกิน 0.0125% โดย นางสาวปทมา อนิวัตกุลชัย สาขาวิชาเทคโนโลยี     

การจัดการ (การจัดการโลจิสติกส) เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 3 

• เปนเจาภาพรวมในการจัดสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง การพัฒนาสหกิจศึกษา

นานาชาติและขยายเครือขายความรวมมือ (The International Seminar on 

International Cooperative and Work-Integrated Education: Expanding 

Sustainable Networking) วันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ป พ.ศ. 2555 

• ไดรับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดนระดับชาติ โดยนายหัสดี พิมพสุวรรณ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) ปฏิบัติงาน ณ บริษัท Bit 

Management Software GmbH  ประเทศเยอรมนี เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย   ครั้งท่ี 4 

• ไดรับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขาย เรื่อง กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูผล

สะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 4 

รายนามผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตั้งแตป พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน มีดังนี้ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร    

• ดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2538 -  18 เมษายน พ.ศ. 2542 

2.  อาจารย ดร.วุฒิ  ดานกิตติกุล     

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2542 - 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2546 

3.  อาจารย ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย    

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2546 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

• ดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 28  ตุลาคม พ.ศ. 2547-  29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
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• ดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 30  ตุลาคม พ.ศ. 2551-  20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 21  กุมภาพันธ พ.ศ. 2552-  30 กันยายน  พ.ศ. 2552 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฒั  ไทยอุดม  

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 5 มกราคม  พ.ศ. 2552 - 15 เมษายน พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 16  เมษายน พ.ศ. 2552 -   30 กันยายน พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ. 2552-  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552-  30 กันยายน พ.ศ.2554 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บญุชัย  วิจิตรเสถียร 

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน 

6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุิติยา  เถ่ือนนาดี 

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2552 - 29 กันยายน พ.ศ. 2554 

• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน 

2. ปรัชญา 

สหกิจศึกษาเสริมสรางบัณฑิตให รูจักตน รูจักคน รูจักงาน  

3. วิสัยทัศน 

มุงม่ันใหบริการท่ีเปนเลิศ และดํารงความเปนผูนําสหกิจศึกษาของประเทศ 

4. พันธกิจ 

1) จัดหางานสหกิจศึกษาท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา และตรงกับ

สาขาวิชาชีพ 
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2)  จั ด เตรี ยมความพร อมนั ก ศึกษา ใน ทุก  ๆ  ด าน ท่ีจํ า เปนต อการปฏิบั ติ ง าน ใน               

สถานประกอบการกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3) ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาไดอยางทันทวงที ถูกตอง แมนยํา สอดคลองกับ     

ความตองการของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

4) พัฒนาอาชีพนักศึกษาท่ีตอเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานในประเทศ 

5. โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

5.1 โครงสรางการบริหารงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการท่ีใชระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” 

โดยมีคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กํากับ ดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตาม

แผนและนโยบายท่ีกําหนด  โดยมีโครงสรางองคกรและการแบงสวนงานดังนี้ 
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รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

รองอธิการบดี 

ฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คณะกรรมการประจําศูนยฯ 

 
ฝายพัฒนาอาชีพ 

 

- งานเตรียมความ
พรอมนักศึกษา 
- งานพัฒนาอาชีพ 
- งานกิจกรรมเรยีนรู
ผลสะทอนกลับของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
 

 
ฝายบริหาร 
งานท่ัวไป 

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

 
ฝายสารสนเทศ  
สหกิจศึกษา 

- งานดูแล ปรับปรุง 

และพัฒนาเว็บไซต  

- งานพัฒนาระบบ 

MIS ของศูนยฯ 

- งานแบบสอบถาม 

ขอสอบและเอกสาร

ออนไลนตาง ๆ  

-งานสนับสนุนขอมูล

แกฝายตาง ๆ  

 
ฝายพัฒนา 

งานสหกิจศึกษา 

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

อธิการบดี 
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5.2 คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนคณะผูบริหารสูงสุดมีบทบาท

หนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ รวมท้ังการใหคําแนะนําปรึกษา

เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ดําเนินการไดสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย     ซ่ึง

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. ผูแทนจากหนวยงานภายนอกท่ีรวมมือ   กรรมการ 

     ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา (3-5 คน)      

12. ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   กรรมการและเลขานุการ 

13. รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

6. บุคลากร 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีบุคลากรจํานวนท้ังสิ้น 15 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2555) 
 

  วุฒิการศึกษา 

จํานวนบุคลากร รวม ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 5 1 4 - - 

2. ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา    6 - 5 - 1 

3. ฝายพัฒนาอาชีพ 3 - 3 - - 

4. ฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา 1 - 1 - - 

รวม 15 1 13 - 1 

 หมายเหตุ  มีบุคลากรท่ีเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 2 คน 
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7. ภาระหนาท่ีและการบริการ 

 1. ฝายบริหารงานท่ัวไป มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- งานประสานการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษา  

คณาจารยนิเทศ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

- งานจัดทําแผนนิเทศและประมาณการคาใชจายในการนิเทศงานนักศึกษา 

- งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษาและรับคํารองตาง ๆ  

- งานประสานกับประธานคณาจารยนิเทศทุกสาขาวิชาเก่ียวกับคุณสมบัติของนักศึกษา 

- 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 มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- งานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษารวมกับสาขาวิชาใหเปนไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย 

- งานจัดหาและติดตามงานสหกิจศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกนักศึกษาท้ังในและตางประเทศ เชน 

การประชาสัมพันธสหกิจศึกษาไปยังเครือขายสหกิจศึกษา เชน สถานประกอบการ กลุมอุตสาหกรรม 

หอการคา สมาคมวิชาการวิชาชีพ และองคกรภาครัฐตาง ๆ เปนตน  

- งานจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) เชน การจัดสง  ส.ค.ส. ของท่ีระลึก จัดทําเอกสาร

ประชาสัมพันธสหกิจศึกษา เปนตน 

- งานเครือขายบัณฑิต มทส. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา 

- งานสหกิจศึกษาบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและเอก 

- งานสหกิจศึกษานานาชาติ เชน การพัฒนาเครือขายและจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ การ

เตรียมความพรอมและใหคําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

- งานอบรมเตรียมความพรอมพนักงานท่ีปรึกษา ฝายบุคคล หรือผูท่ีเก่ียวของในสถาน

ประกอบการ 

- งานวิจัยสหกิจศึกษา 

- งานพิจารณาคํารองของนักศึกษาในกรณีตาง ๆ 
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- งานแนะแนวใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เชน ใหขอมูลการเลือกสถานประกอบการ         การ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนตน 

3. ฝายพัฒนาอาชีพ มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- งานเตรียมความพรอมนักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชน การทดสอบ EQ  การ

พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา การพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอการทํางาน เชน 

ทักษะการสื่อสาร การเขียนรายงานและการนําเสนอ เทคนิคการสรางความม่ันใจในตนเอง   

- งานจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา เชน ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษากอนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมสัมภาษณสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมรายงาน

ความกาวหนาระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 

- งานเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เชน กิจกรรมแนะนําสหกิจศึกษา

นานาชาติ กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ Fun English with 

Friends และ Inter Coop Experiences Sharing เปนตน 

- งานพัฒนาอาชีพ เชน คลินิกงานอาชีพ ใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงงานบัณฑิต การสัมภาษณ

งานบัณฑิต ประกาศงานบัณฑิตและรับสมัครงานบัณฑิต กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต งานติดตาม

บัณฑิต และวิเคราะหสภาพการจางงานความตองการแรงงานของตลาดแรงงาน เปนตน 

- งานบริการขอมูลบัณฑิตแกสถานประกอบการท่ีตองการรับสมัครงานบัณฑิต 

- งานจัดกิจกรรมเรียนรูผลสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทําใหทราบความคิดเห็น 

ความคาดหวัง ของนักศึกษามาปรับปรุงการใหบริการ 

- งานประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) และกิจกรรมการฝกอบรมตาง ๆ  

- งานแนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน การเขียน

จดหมายสมัครงานและประวัติยอ และการพัฒนาตนเอง เปนตน 

4. งานสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- 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

ความสะดวกแกผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก มทส. เพ่ือพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา

ดวยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในระดับปริญญาตรี 5 สํานักวิชา ไดแก สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

3 สาขาวิชา สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 2 สาขาวิชา สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 สาขาวิชา สํานักวิชา

วิศวกรรมศาสตร 19 สาขาวิชา และสํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 สาขาวิชา รวมเปน 27 สาขาวิชา  

ปจจุบันมีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลวท้ังสิ้น 14,924  คน (นับถึงภาคการศึกษาท่ี 3 ป

การศึกษา 2554)  โดยมีสถานประกอบการเขารวมดําเนินการสหกิจศึกษาแลว 2,940 แหง ท่ัวประเทศ   

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2555) 

8.1 ขอมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาและตําแหนงงานท่ีไดรับการเสนอจากสถานประกอบการ         

(ปการศึกษา 2554) 

ในปการศึกษา 2554 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาท่ี 1/2554 จํานวน 

634 คน ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 จํานวน 587 คน และในภาคการศึกษาท่ี 3/2554 จํานวน 348 รวม

ท้ังสิ้น 1,569 คน ในภาพรวมแลวศูนยสหกิจศึกษา ฯ สามารถจัดหาตําแหนงงานในเชิงปริมาณไดมากกวา

จํานวนนักศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานในปการศึกษา 2554 จําแนกตามสํานักวิชาและสาขาวิชา 

 

ท่ี สํานักวิชา / ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 รวม 

 

สาขาวิชา นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นศ. 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

เทคโนโลยีสังคม  

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 106 183 - 25 16 48 122 256 

2 เทคโนโลยีการจดัการ 11 43 44 97 85 180 140 320 

เทคโนโลยีการเกษตร      

1 เทคโนโลยีการผลติพืช 53 83 1 27 9 32 63 142 

2 เทคโนโลยีการผลติสตัว 5 40 48 53 2 31 55 124 

3 เทคโนโลยีอาหาร 20 33 13 31 1 24 34 88 

วิศวกรรมศาสตร      

1 วิศวกรรมเกษตร 12 62 9 43 6 39 27 144 

2 วิศวกรรมขนสง 37 47 9 23 15 33 61 103 

3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 29 58 98 24 58 84 185 
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ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานในปการศึกษา 2554 จําแนกตามสํานักวิชาและสาขาวิชา (ตอ) 

ท่ี สํานักวิชา / ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 รวม 

 

สาขาวิชา นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นศ. 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

4 วิศวกรรมเคม ี 2 19 21 31 - 4 23 54 

5 วิศวกรรมเครื่องกล 48 121 4 90 23 93 75 304 

6 วิศวกรรมการผลิต 28 60 1 42 23 50 52 152 

7 วิศวกรรมยานยนต 28 44 1 22 20 30 49 96 

8 วิศวกรรมอากาศยาน 14 21 - 6 7 14 21 41 

9 วิศวกรรมเซรามิก 11 23 7 12 13 33 31 68 

10 วิศวกรรมโทรคมนาคม 8 33 40 74 4 33 52 140 

11 วิศวกรรมพอลเิมอร 6 23 20 30 1 21 27 74 

12 วิศวกรรมไฟฟา 73 138 - 57 5 57 78 252 

13 วิศวกรรมโยธา 30 59 41 62 28 69 99 190 

14 วิศวกรรมโลหการ 29 61 1 30 5 38 35 129 

15 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 37 48 29 40 33 51 99 139 

16 วิศวกรรมอุตสาหการ 43 107 19 77 4 63 66 247 

17 เทคโนโลยีธรณ ี 25 27 45 45 21 22 91 94 

แพทยศาสตร        

1 อนามัยสิ่งแวดลอม 2 16 66 83 3 16 71 115 

2 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยั 

1 50 74 117 - 18 75 185 

วิทยาศาสตร  

1 วิทยาศาสตรการกีฬา 3 17 36 42 - 13 39 72 

  รวม 634 1,387 587 1,262 348 1,070 1,569 3,719 

 

8.2 ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะทําหนาท่ีจัดหางาน

คุณภาพท่ีประสานงานการนิเทศระหวางสถานประกอบการและสาขาวิชา โดยมีรายละเอียดผลการ

ปฏิบัติงานดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในปการศึกษา 2554 
 
การไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

การไปปฏิบัติงานของนักศึกษา 1/2554 2/2554 3/2554 รวม 

1. จํานวนนักศึกษา 634 587 348 

 

1,569 
2. จํานวนสาขาวิชา 25 22 22 - 
3. จํานวนสถานประกอบการในประเทศ 321 301 206 828 
4. จํานวนสถานประกอบการตางประเทศ  2 (2 คน) 5 (6 คน) 1 (3 คน) 8 (11 คน) 
จํานวนงานท่ีไดรับการเสนอจากสถานประกอบการเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษา 

การเสนองานจากสถานประกอบการ 1/2554 2/2554 3/2554 รวม 

1. จํานวนตําแหนงงานท่ีไดรับการเสนอ 1,387 1,362 1,070 3,719 

2. เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา มากกวา 753 มากกวา 675 มากกวา 722 มากกวา 2,150 

งบประมาณในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา 

งบประมาณ/ภาคการศึกษา 1/2554 2/2554 3/2554 รวม  

1. งบท่ีประมาณการไว (บาท) 683,500.00 665,538.50 387,999.50 

 

1,737,038.00 
2. งบท่ีใชจายจริง (บาท) * 615,819.25 529,270.27 346,589.43 

 

1,491,678.95 
3. คาใชจายเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน  971.32 901.65 1,114.94 950.71 

การใชพาหนะเดินทางไปนิเทศงานของอาจารยท่ีปรึกษาสหกจิศึกษา 

พาหนะท่ีใช 1/2553 2/2553 3/2553 รวม 

1. รถยนตสวนตัว 136 133 94 363 

2. รถยนต มทส. 65 66 37 168 

3. เครื่องบิน 3 1 - 4 

4. รถยนตโดยสาร - - - - 

5. รถเชา 

 

 

24 

 

31 

 

9 

 

64 

 ผลการประเมินนักศึกษาโดยสาขาวิชา 

ผลการประเมิน 1/2554 2/2554 3/2554 รวม 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีผานการประเมิน (S) 634 587 348 1,569 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีไมผานการประเมิน (U) - - - - 

 * ไมรวมคาเดินทาง เบ้ียเลี้ยง และท่ีพักของพนักงานขับรถกรณีเดินทางโดยรถยนต มทส. 

 

8.3 ผลการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา 

ในการจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ศูนยสหกิจศึกษาฯ 

จะตองจัดเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาโดยเนนทักษะดานสังคมและบริการดานอาชีพเพ่ือใหนักศึกษา

มีความพรอมในการทํางานสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  สรุปผลการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา 

รายละเอียดกิจกรรม จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม 

(คน) 

ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 

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 กิจกรรมแนะนําสหกิจศึกษานานาชาต ิ

5.2  กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน (4 หัวขอ 4 คร้ัง) 

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 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน    

สหกิจศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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8.5 การใหบริการดานวิชาการ 

ในปการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 - 30 เมษายน 2555)  ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดเก็บรวบรวม

ขอมูลการใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ดังนี้  

8.5.1หนวยงานท่ีมาเย่ียมชมหรือศึกษาดูงานการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

ในปการศึกษา 2554 มีสถาบันการศึกษาท่ีมาเยี่ยมชมศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยการจัด

บรรยายจํานวน  9 ครั้ง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏเพชรบูรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยคณะผูเยี่ยมชมมีความ   

พึงพอใจในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.63 เต็ม 5)  

8.5.2 หนวยงานท่ีขอเชิญบุคลากรของศูนยสหกิจศึกษาฯ ไปเปนวิทยากรบรรยาย 

ในปการศึกษา 2554 มีหนวยงานตางๆ ไดเรียนเชิญบุคลากรของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

ไปบรรยายใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปรายชื่อสถาบันการศึกษาและหัวขอบรรยายท่ีไดรับเชิญจากสถาบันตาง ๆ 

สถาบันการศึกษา/หนวยงาน หัวขอบรรยาย 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพคณาจารยนิเทศ 

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ความเขาใจและการบริหารจัดการสหกิจศึกษาและ

คุณสมบัติท่ีดีและการเตรียมตัวของคณาจารยนิเทศ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

4. มหาวิทยาลัยขอนแกน การสรางความรูความเขาใจและกระบวนการข้ันตอน

สหกิจศึกษา 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การบริหารงานสหกิจศึกษาอยางไรใหประสบ

ผลสําเร็จ 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา 

7. เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

1) หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

2) ความหลากหลายในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

8. เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน หลักสูตร คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

9. เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก หลักสูตร คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

10.สมาคมสหกิจศึกษาไทย หลักสูตร วิทยากรสหกิจศึกษา 

หลักสูตร คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา (3 ครั้ง) 
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สวนท่ี 2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี 

 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

 

ตัวบงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ   

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 8  

ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยง

กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน

ของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 

2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 

2554)   

 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกฝายภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ  

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง  
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นอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพเพ่ือพิจารณา 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจท่ีครอบคลุมทุกภารกิจของศูนย 

มีการจัดทํา SWOT Analysis เพ่ือพัฒนาไปสูแผนกลยุทธของศูนยสหกิจศึกษาฯ ตามยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของ มทส. ท่ีมีความสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติของ มทส. พนักงานทุก

คนทุกฝายไดรับการถายทอดแผนกลยุทธ โดยการมีสวนรวมในการจัดแผนกลยุทธของศูนยฯ มีการกําหนด

เปาประสงค ตัวบงชี้ความสําเร็จ (KPIs) ของการดําเนินงานและผลผลิตท่ีชัดเจนสามารถวัดได 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) อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา (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 โดยนําเขาท่ีประชุมพนักงานประจําเดือนของศูนย และรายงานผลตอสวนแผนงานซ่ึงเปน

หนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ เพ่ือ

พิจารณา มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ 

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
5 8 ขอ  

 

รายการหลักฐาน :    

- เอกสารภาคผนวก ข1-ข2 
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องคประกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1: ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุก 

ระดับของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ชนิดของตัวบงช้ี   : กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 7 

ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

มติกําหนดครบถวนและมีการประเมินผูบริหารตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน  

 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 

รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันและหนวยงานไปยัง

บุคลากรในหนวยงาน 

 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให

อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน 

ของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย  
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7. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและ

ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ มี 

คณะกรรมการประจําศูนยประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนรองประธาน 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือผูแทน คณบดีทุกสํานักวิชาหรือผูแทน ผูอํานวยการศูนยบริการ

การศึกษาหรือผูแทน ผูอํานวยการเทคโนธานีหรือผูแทน และผูแทนจากหนวยงานภายนอกท่ีรวมมือในการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาเปนกรรมการ จํานวน 4 คน ประกอบดวยผูแทนองคกรผูใชบัณฑิต ผูแทนบัณฑิต 

ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ รองผูอํานวยการเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการ

บริหารหนวยงาน เปนผูติดตามการดําเนินงานหนวยงานผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน   ในป

การศึกษา 2554 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจําศูนยไว 3 ครั้ง 

เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานแตละภาคการศึกษา สามารถดําเนินการจัดประชุมได 3 ครั้ง ( วันท่ี 13 

กรกฎาคม 2554 วันท่ี 1 ธันวาคม 2554 และวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555) คิดเปนรอยละ 100 คณะกรรมการ

เขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 82.92 โดยคณะกรรมการประจําศูนยจะประเมินการดําเนินงานอยางรอบดานทุก

ภารกิจ นอกจากนี้ผูบริหารทุกระดับของศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังไดรับการประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดไวภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดใหมีการประชุมพนักงาน 2 เดือน

ตอครั้ง เพ่ือเปนการติดตามการดําเนินงานของฝายตาง ๆ และเปนการถายทอดนโยบายของผูบริหารระดับสูง

ตอพนักงานไดรับทราบและเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับไดแสดงความเห็นในประเด็นตางๆ รวมท้ังมีการ

ประชุมหัวหนาฝายตามความจําเปนตามภารกิจ และเพ่ือแกไขปญหาใหทันเหตุการณ โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ 

ดําเนินการจัดประชุมรวมท้ังสิ้น 9 ครั้ง (วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 28 กรกฎาคม 2554 15 และ 30 

กันยายน 2554  9 พฤศจิกายน 2554 12 มกราคม 2555 9 กุมภาพันธ 2555 8 มีนาคม 2555 และ 4 

เมษายน 2555) นอกจากนี้แตละฝายยังมีการประชุมพนักงานภายในฝาย (Morning Talk) และศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ ไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําศูนย และผลการประเมินของนักศึกษา 

สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศทุกภาคการศึกษามาปรับปรุงการบริหารจัดการหนวยงาน 
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
5 7 ขอ  

รายการหลักฐาน :    

- เอกสารแนบ 1 (รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)  

- เอกสารแนบ 2 (รายงานการประชุมพนักงานศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)    
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ตัวบงช้ี  7.2  การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูสถาบันการเรียนรู 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน : 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  3 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 5 

ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน     :     ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลอง

กับแผนกลยุทธของหนวยงานและสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการ

 

 

 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล

และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

 

5. มีการนําความรู ท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป

การศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก

ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี

มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 มีการกําหนดประเด็นความรู 2 เรื่อง คือ การระบุประเด็นปญหาท่ีมักเกิดข้ึนกับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ตั้งแตการเตรียมความพรอมนักศึกษาจนสิ้นสุดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ พรอมใหแนวทางการ

แกไข อยางนอย 15 ประเด็นปญหา การรวบรวมผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มทส.     

ท้ังสองเรื่องสอดคลองกับยุทธศาสตรของ มทส. คือการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ในงานสงเสริม

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางานของนักศึกษา โดยมีเปาประสงคของแผนงานคือบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เรื่องท่ี 1 การระบุประเด็นปญหาท่ีมักเกิดข้ึนกับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

กลุมบุคคลท่ีจะพัฒนาความรูไดแก เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาในศูนยสหกิจศึกษาฯ นําความรูท่ีจัดการแลวจัดพิมพ

ในคูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศในเรื่องท่ีวาดวย “ขอแนะนําและแนวทางการแกไข

ปญหาท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา” ในลักษณะถามตอบปญหาท่ีพบบอยเก่ียวกับสหกิจศึกษา (Q&A) แลวนํา

คูมือสหกิจศึกษานี้แจกจายใหกับนักศึกษาในสัปดาหแรกของการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) 

ท้ังนี้การจัดการความรูดังกลาวเปนการรวบรวมความรูจากประสบการณผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ธรรมเนียม

การปฏิบัติ และความรูจากขอบังคับและประกาศเก่ียวกับสหกิจศึกษาของ มทส. นอกจากการจัดพิมพในคูมือ

สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศแลวยังเผยแพรผาน Website ของศูนยสหกิจศึกษาฯ โดย

แนวปฏิบัติท่ีไดจะเปนประโยชนตอนักศึกษาเปนอยางมากท้ังในชวงกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงาน     

สหกิจศึกษา โดยเฉพาะในชวงท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการไมสะดวกท่ีจะติดตอกับ 

มทส. เรื่องท่ี 2 การรวบรวมผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา มทส. ศูนยสหกิจศึกษาได

ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

สุรนารี ท่ีผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 และ 3 ปการศึกษา 2554 เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาในแกนักศึกษาในรุนถัดไปและปรับปรุงการดําเนินงานของ

ศูนยสหกิจศึกษาฯ การจัดกิจกรรมจะมีการอบรมเจาหนาใหเขาใจถึงวิธีการจัดกิจกรรม วิธีการถามคําถาม การ

สรุปความ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา การจัดกิจกรรมจะแบงนักศึกษาออกเปนกลุมเล็กประมาณ 7-8 คน 

เพ่ือใหงายตอการพูดคุยโดยใชเวลากลุมละ 2 ชั่วโมง และทําการบันทึกวิดีทัศน ผลท่ีไดจะมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับพนักงานภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีและแนวปฏิบัติท่ียังมีปญหา ความรูท่ี

ไดรับจะนํามาจัดทํารายงานกิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงานจริงและเผยแพรในท่ีประชุม 

“ใหความรูดานการวิจัยสถาบัน เรื่อง R2R: Routine to Research งานวิจัยท่ียกระดับคุณภาพงานประจํา” 

เม่ือ 23 เมษายน 2555 ณ อาคารบริหาร และไดรับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดนของเครือขายพัฒนา    

สหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เนื่องในวันสหกิจศึกษาครั้งท่ี 4 ป พ.ศ. 2555 อีกดวย 
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

ครบท้ัง 5 ขอ 
5 5 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

- เอกสารแนบ 3 (แผนการจัดการความรูและแบบฟอรมการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการ 

 ความรู ป 2554)            

 - เอกสารแนบ 4 (คูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา) 

- เอกสารแนบ 5 (รายงานกิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีสุรนารี) 

- เอกสารภาคผนวก จ 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน:   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ   

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน    :   ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Information System Plan)  

2. มีระบบปองกันและการสํารองขอมูลไวในอุปกรณ หรือระบบรักษาความปลอดภัย

เครื่องมือเปนประจําทุก 2 สัปดาห 
 

3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ  และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาไดระดับ

คะแนนไมต่ํากวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามา

ปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 
 

6. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ี

กําหนด 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มีแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Information System Plan) โดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ 2554 วาดวย เทคโนโลยีสารสนเทศสหกิจศึกษา มีระบบการปองกันการเขาถึงฐานขอมูล

โดยตรง ท้ังนี้ผูจะเขาถึงไดเฉพาะผูดูแลระบบ (Admin) ของฝายสารสนเทศสหกิจศึกษาเทานั้น สําหรับบุคคล

อ่ืนจะตองมีการ login เขาระบบทุกครั้ง มีการสํารองระบบสหกิจศึกษาออนไลน และฐานขอมูลไวท่ี Hard disk 

ของ Server ภายในศูนยฯ และใน External Hard Disk ของฝายสารสนเทศสหกิจศึกษาทุก 2 สัปดาห โดย

ระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษาฯ  และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพได โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ นักศึกษา คณาจารย และสถานประกอบการ 

ประกอบดวยระบบสารสนเทศยอย เชน ระบบประเมินวิทยากรรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระบบกรอกแบบ

สํารวจความตองการไปสหกิจศึกษา ระบบสอบออนไลนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา แบบสอบถามกอนไป

ปฏิบัติงาน ระบบดูประกาศงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระบบกรอกเอกสารระหวางนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ 

สถานประกอบการระบบรายงานความกาวหนาขณะนักศึกษาอยูสถานประกอบการ แบบสอบถามหลังกลับจาก

สถานประกอบการระบบประเมินผลการนิเทศงานออนไลน มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศสหกิจศึกษาโดยนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบสารสนเทศในแบบสอบถามกอนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 มีการนําผลการประเมินจากผูใชบริการมา

ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1) คณาจารยเสนอใหมีระบบรับรองคุณภาพงานออนไลน กําลังดําเนินการพัฒนา 

2) นักศึกษาใหเพ่ิมแบบสอบถามปลายเปดในการประเมินวิทยากร

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

ดําเนินการเรียบรอย 

3) เพ่ิมแบบสํารวจความสนใจไปปฏิบัติงานกอนทําการสมัครงาน ดําเนินการเรียบรอย 

4) ปรับปรุงแบบสอบถามกอนไปปฏิบัติงานใหมีคําถามท่ี

ครอบคลุมมากข้ึน 

ดําเนินการเรียบรอย 

5) ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ณ สถานประกอบการทุกสัปดาห 

6) ใหนักศึกษาสง resume ออนไลน 

กําลังดําเนินการพัฒนา 

 

ดําเนินการเรียบรอย 

และมีการสงขอมูลผานระบบเครือขายโดยรับขอมูลนักศึกษาจากศูนยบริการการศึกษา เชื่อมโยงขอมูลกับ

นักศึกษาในระหวางปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ การสงขอมูลงานจากสถานประกอบการ และขอมูลการ

สมัครงานของนักศึกษาใหสํานักวิชา 
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การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
5 6 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

-เอกสารแนบ 6 (แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.4:  ระบบบริหารความเส่ียง 

 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 6 

ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน   :   ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

 

 

2.มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 

3 ดาน ตามบริบทของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได

จากการวิเคราะหในขอ 2  

 

4.มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม

แผน 

 

5.มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

6.มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย และ

เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาอีก 2 คน เปนคณะกรรมการ มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด

ความเสี่ยงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติงาน ดานชื่อเสียง ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ดานสุขภาพและความปลอดภัย ดานบุคลาการ แตละฝายของศูนยท่ีเก่ียวของจะทําการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงอยางนอยปละ 2 ครั้ง ไมมีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง เนื่องจากไมพบความเสี่ยงในระดับสูง มีการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ มทส. และมีการนําผลการประเมิน ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป มีการรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมพนักงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

 

การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

          6 ขอ 
5 6 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

- เอกสารแนบ 7 (รายงานแผนการควบคุมภายในระดับหนวยงาน-SUT-RM2)  

- เอกสารแนบ 8 (คําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปจจัยเสี่ยง-SUT-RM1) 

- เอกสารแนบ 2 (รายงานการประชุมพนักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

ตัวบงช้ี 7.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีปรึกษา และคณาจารยนิเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี: ผลผลิต 

 

เกณฑการประเมิน :  ระดับ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

คะแนนต่ํากวาหรือ

เทากับ 1.50 

คะแนน 

1.51 – 2.50 

คะแนน 

2.51 - 3.50 

คะแนน 

3.51 – 4.50 

คะแนนมากกวา

หรือเทากับ 4.51  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ในฐานะท่ีเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ซ่ึง

ใน  ปการศึกษา 2554 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากศูนย           

สหกิจศึกษาฯ ตามกลุมผูรับบริการพบวาผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (4.22) โดยการสํารวจความพึง

พอใจจะพิจารณา 5 ประเด็นสําคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษา อยูในระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5) 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.04 (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษาอยูในระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5) 

ภาคการศึกษาท่ี 3/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5)  

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษา อยูในระดับ 4.28 (คะแนนเต็ม 5) 

2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5) 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 
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- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.04 (คะแนนเต็ม 5) 

ภาคการศึกษาท่ี 3/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5) 

3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.15  (คะแนนเต็ม 5)  

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษาอยูในระดับ  4.21  (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.31 (คะแนนเต็ม 5) 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 3.95    (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษาอยูในระดับ 4.26    (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.46    (คะแนนเต็ม 5) 

ภาคการศึกษาท่ี 3/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.15   (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษาอยูในระดับ  4.20  (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.32   (คะแนนเต็ม 5) 

4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพรอมในการปฏิบัติงานจริง 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.10 (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษาอยูในระดับ 4.21   (คะแนนเต็ม 5)  

- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.31 (คะแนนเต็ม 5) 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 3.85   (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษาอยูในระดับ 4.26 (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.46 (คะแนนเต็ม 5) 

ภาคการศึกษาท่ี 3/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.09 (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษาอยูในระดับ 4.20 (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของคณาจารย อยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5) 

5. ความพึงพอใจในการสรางโอกาสการตอยอดความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 
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- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.53 (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษาอยูในระดับ  4.22 (คะแนนเต็ม 5) 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.18 (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของผูนิเทศอยูในระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5) 

ภาคการศึกษาท่ี 3/2554 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.29 (คะแนนเต็ม 5) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษาอยูในระดับ 4.24 (คะแนนเต็ม 5) 

 

 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายท่ีตั้งไว 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

คาเฉล่ีย = 4.22 4 คาเฉล่ีย ≥ 4.00  

 

รายการหลักฐาน 

- เอกสารภาคผนวก ค1-ค12 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน :  ขอ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1  ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  4 

หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 9 

ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบท่ี

 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ 

 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน 

ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ

จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยตาม

กําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป

ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ

สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ครบทุกองคประกอบท่ีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เก่ียวของ 

 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ  
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นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง

หนวยงานภายในสถาบัน 

 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีศูนยสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใช

ประโยชน 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ ใชองคประกอบและตัวบงชี้ของ มทส. 

ตามหลักการ “รวมบริการประสานภารกิจ” และไดเพ่ิมตัวบงชี้ของศูนยในองคประกอบท่ี 10 ตามมาตรฐาน

การดําเนินงานและประกันคุณภาพสหกิจศึกษา ของ สกอ. โดยนโยบายการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ ดําเนินการตามแนวนโยบายของ มทส. มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือและรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรของศูนยฯ มีการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ เพ่ือรับฟงความเห็นและ

ขอเสนอแนะ มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในองคประกอบท่ี 10 การ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มี 7 ตัวบงชี้ ท่ีครอบคลุมทุกภารกิจและเปนไปตามอัตลักษณของ

ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ แตละฝายท่ีเก่ียวของมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และจัดทํารายงานการประเมินตนเองเม่ือสิ้นภาคการศึกษา มีการ

วิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือหาแนวทางเสริมจุดเดนและแนว

ทางการแกไขและปองกันจุดออน มีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย “ระบบสหกิจศึกษาออนไลน” จากนักศึกษา 

พนักงานท่ีปรึกษา และคณาจารยนิเทศ เชน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบประเมินผลการ

ดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษา เปนตน มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามแนวปฏิบัติของ มทส. ในการประกันคุณภาพภายในโดยเสนอรายชื่อผูแทนจากสถานประกอบการมาเปน

ผูประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา แตยังไมมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน และยังไมมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
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การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

 8 ขอ 
4 7 ขอ  

รายการหลักฐาน  : 

-  เอกสารแนบ 9 (คูมือประกันคุณภาพศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 
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องคประกอบท่ี  12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

ตัวบงช้ี 12.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี: ปจจัยปอนเขา 

 

เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

ทุกขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

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  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชวงเวลาปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชวงเวลาปฏิบัติงานเดือนกันยายน- ธันวาคม  

ภาคการศึกษาท่ี 3 ชวงเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงานเดือน มกราคม – เมษายน 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีภารกิจสําคัญในการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา 

โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 กิจกรรม

ละ 2 ชั่วโมง และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห จํานวน 24 ชั่วโมง เนื้อหา

ประกอบดวยหลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษา 

เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการเขียนประวัติยอ และการ

กรอกใบสมัคร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ สัมภาษณอยางไรใหไดงาน การพัฒนา

ทักษะการสื่อสาร วัฒนธรรมองคกร ทําอยางไรใหไดใจเพ่ือนรวมงาน คิดอยางมีคุณคา บริหารงานอยางมี

คุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การทํางานใหประสบผลสําเร็จ ขอควรปฏิบัติสําหรับการไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขระหวางปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดการอบรม 

ISO 9000 / ISO 14000 โดยความรวมมือกับเทคโนธานี การอบรมบุคลิกภาพ กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง และ

กิจกรรมกอนไปสหกิจศึกษาอีก 1 ชั่วโมง ซ่ึงโดยสรุปศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมใหกับนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษามากกวา 30 ชั่วโมง 

ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ป สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบหลักสูตรนั้น ๆ จะ

เปนผูทบทวนตามกําหนดเวลาตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
5 5 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

-  เอกสารแนบ 10 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554) 
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ตัวบงช้ี 12.2  มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน :     

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ     

5 ขอ 

มีการดําเนินการ     

6 ขอ 

มีการดําเนินการ     

7 ขอ 

มีการดําเนินการ

มากกวา 7 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน:  ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นป ตั้งแตชั้นปท่ี 1 จนถึงชั้นปท่ี 3  

2. มีการกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานและเง่ือนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา 

 

3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานไดรับการรับรองจาก

ประธานคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา 

 

4. ลักษณะงานเปนโครงงานหรืองานประจําท่ีเนนประสบการณการทํางาน โดยมี

จํานวนตําแหนงงานมากกวาจํานวนนักศึกษารอยละ 10 

 

5. มีการจัดคาตอบแทนและสวัสดิการในอัตราท่ีมีความเหมาะสมและจําเปนตาม

ลักษณะงาน 

 

6. มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาใหมีความพรอม

ตอการประกอบอาชีพโดยนักศึกษามีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 

และผานเกณฑคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 เชนเดียวกัน 

 

7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และ

คณาจารยสาขาวิชาโดยนักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงาน และตองเปนสวน

หนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ 

คณาจารยสาขาวิชา และพนักงานท่ีปรึกษา 
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9. มีการใหขอมูลลักษณะงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก

สถานประกอบการ โดยใหนักศึกษาเลือกสถานประกอบการดวยความสมัครใจ 

และเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษา 
 

10. มีการพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษา 

ไดแก การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ทุกสาขาวิชา ซ่ึงเปนกิจกรรมการบรรยายในหัวขอ “สหกิจ

ศึกษาคืออะไร” โดย ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ และ “เตรียมตัวอยางไรใหพรอมกอนออกสหกิจศึกษา” 

โดย หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 849 คน ผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.54 (จากคะแนนเต็ม 5)  และดําเนินการจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ นักศึกษา

ชั้นปท่ี 3 โดยไดเรียนเชิญวิทยากรพิเศษคือ คุณตัน ภาสกรนที ผูกอตั้ง บริษัท อิชิตันกรุป จํากัด มาบรรยาย

ถายทอดประสบการณการประกอบอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ และเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา  มี

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 730 คน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.79 

จากคะแนนเต็ม 5 มทส. ไดมีการกําหนดคุณสมบัติ พ้ืนฐานของนักศึกษาสหกิจศึกษาไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และกําหนดเง่ือนไขทางวิชาการของนักศึกษา

สหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาไวในคูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา ลักษณะ

งานท่ีไดรับเสนองานจากสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานท่ีประกาศให

นักศึกษาเลือกสมัครงานไดรับการรับรองจากประธานคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชาแลว โดยลักษณะงาน

ท้ังหมดเปนโครงงานหรืองานประจําท่ีเนนประสบการณการทํางาน ในปการศึกษา 2554 มีจํานวนตําแหนง

งาน 3,719 งาน มากกวาจํานวนนักศึกษา 2,150 คน คิดเปนรอยละ 237.03 จํานวนสถานประกอบการรอย

ละ 35.64 มีการจัดท้ังคาตอบแทนและสวัสดิการ รอยละ 26.88 มีการจัดคาตอบแทนเพียงอยางเดียว รอยละ 

16.04 มีการจัดสวัสดิการเพียงอยางเดียว และท่ีเหลือรอยละ 21.44 ไมมีการจัดท้ังคาตอบแทนและสวัสดิการ

ใหกับนักศึกษา มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาตอเนื่องเปนระยะเวลา 12 

สัปดาห ในแตละภาคการศึกษาใหมีความพรอมตอการประกอบอาชีพโดยนักศึกษามีเวลาเขารับการอบรม

รอยละ 100 ท้ังนี้นักศึกษาท่ีไมสามารถเขารับการอบรมไดจะตองลากิจกรรมและทําการชดเชยทุกครั้ง ในป

การศึกษา 2554 มีนักศึกษาเขารับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาจํานวน 1,608 คน โดยในภาคการศึกษา

ท่ี 1/2554 มีนักศึกษาจํานวน 546 คน และผานเกณฑการเตรียมความพรอม 544 คน คิดเปนรอยละ 99.63 

ในภาคการศึกษาท่ี 2/2554 มีนักศึกษาจํานวน 336 คน และผานเกณฑการเตรียมความพรอม 335 คน     
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คิดเปนรอยละ 99.70 และภาคการศึกษาท่ี 3/2554 มีนักศึกษาจํานวน 726 คน และผานเกณฑการเตรียม

ความพรอม 724 คน คิดเปนรอยละ 99.72 มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา 

คณาจารยนิเทศ และคณาจารยสาขาวิชาโดยนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการทุกแหงตอง

นําเสนอผลงานอยางมีคุณภาพ โดยผลงานพิจารณาจากความรูทางวิชาการ ทักษะการนําเสนอ และการตอบ

คําถาม คะแนนท่ีนักศึกษาไดรับจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จะเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผล

รายวิชาสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสัมภาษณโดยคณาจารยประจําสาขาวิชา กิจกรรมสัมมนาใน

รูปแบบ Poster Session ปการศึกษา 2554 มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 

จํานวน 1,569 คน ประกอบดวยภาคการศึกษาท่ี 1/2554 – 3/2554 จํานวน 634 คน  587 คน และ 348 

คน ตามลําดับ ศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังไมมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารย

นิเทศ คณาจารยสาขาวิชา และพนักงานท่ีปรึกษาในปการศึกษา 2554 แตมีการใหขอมูลลักษณะงานเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกสถานประกอบการ โดยใหนักศึกษาทุกคนเลือกสถาน

ประกอบการดวยความสมัครใจ และเปดโอกาสใหสถานประกอบการทุกแหงไดคัดเลือกนักศึกษา และมีการ

จัดใหมีการพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใน

ปการศึกษา 2554 มีนักศึกษาเขารวมท้ังสิ้น 1,613 คน แบงออกเปนภาคการศึกษาท่ี 1/2554-3/2554 

จํานวน 554 คน 335 คน และ 724 คน ตามลําดับ 

 

การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
5 มากกวา 7 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

-เอกสารแนบ 10 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554) 

-เอกสารแนบ 11 (คูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา) 
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ตัวบงช้ี 12.3 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ        

2 ขอ 

มีการดําเนินการ        

3 ขอ 

มีการดําเนินการ        

4 ขอ 

มีการดําเนินการ        

5 ขอ 

มีการดําเนินการ

มากกวา 5 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้ 

1.1 คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษา และผานการอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานท่ีไดรับการ

รับรองจาก สกอ. 

1.2 คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

1.3 เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาตองนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให

คณาจารยเขามานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

1.4 คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศงานไมนอยกวา 

7 วัน กอนกําหนดการนิเทศ 

1.5 คณาจารยตองมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
 

 

 

2. จํานวนการนิเทศไมต่ํากวา 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ  

3. พนักงานท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการเปนไปตามมาตรฐานบังคับ 

3.1 เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับ

นักศึกษาหรือใกลเคียงหรือเปนผูมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพ

เดียวกับนักศึกษา 

3.2  ใหคําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร 

3.3  ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา 

3.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
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4. การนิเทศของคณาจารยนิเทศมีคุณภาพตรงตามความตองการและความจําเปน

ตอนักศึกษาและสถานประกอบการดังนี้ 

4.1 ในการนิเทศตองจัดใหมีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหวางพนักงาน

ท่ีปรึกษากับคณาจารยนิเทศ นักศึกษากับอาจารยนิเทศ และประชุม

รวมท้ังสามฝาย 

4.2  คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 

4.3  การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษา

สหกิจศึกษา 

4.4  การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ 

โดยประเมินจากความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษา 

4.5  คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ประเมินผลและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาตามความจําเปนของแต

ละสาขาวิชา 

 
 

 

 

5. คณาจารยนิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา  

6. ในชวงระยะก่ึงกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการ

นําเสนอความกาวหนาผลการปฏิบัติของนักศึกษา รวมกับพนักงานท่ีปรึกษา ในสถาน

ประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดในภาค

การศึกษานั้น 

 
 

7. ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการ

นําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับพนักงานท่ีปรึกษา และผูบริหารองคกร 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของ

จํานวนสถานประกอบการท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้ 

1.1 คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และผานการอบรมการนิเทศ

งานโดยหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจาก สกอ. 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ขอท่ี 9.1 หนา 

4 เก่ียวกับคุณสมบัติของคณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 



 

43 

 

1.2 คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ขอท่ี 9.2 หนาท่ี 

4 เก่ียวกับคุณสมบัติของคณาจารยนิเทศ ตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

1.3 เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาตองนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือใหคณาจารยเขามานิเทศนักศึกษา ณ     

สถานประกอบการ 

      ผูรับผิดชอบในการประสานงานนิเทศ จะดําเนินการนัดหมายกับสถานประกอบการเม่ือไดรับแผนการ

นิเทศจากคณาจารยแลว โดยการทําหนังสือนัดหมายการนิเทศถึงผูประสานงานท่ีระบุในแบบรับรอง

คุณภาพงานหรือบุคคลท่ีนักศึกษาแจงไวในแบบฟอรมแจงลักษณะงาน (FM:CO4-2-06) โดยระบุวัน

เวลา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา และพนักงานท่ีปรึกษาท่ีดูแลนักศึกษา และชื่อคณาจารยผูนิเทศ แลวสง

เอกสารทางโทรสารหรืออีเมล  หากกรณีเรงดวนใหใชโทรศัพทนัดหมายกอนแลวคอยสงเอกสารตามไป 

1.4  คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศงานไมนอยกวา 7 วัน กอนกําหนดการนิเทศ 

      กอนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาคณาจารยจะตองไดรับเอกสารการนิเทศดังนี้ 

      1) แฟมนิเทศ ประกอบดวย  

- แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ 

- แบบประเมินคุณภาพนักศึกษา 

- เอกสารท่ีนักศึกษาสงออนไลนกลับมา 4 แบบฟอรม (FM:CO4-2-05 , FM:CO4-2-06 ,   

  FM:CO4-2-07 FM:CO4-2-08) 

- แบบรับรองคุณภาพงาน 

- แบบเสนองาน 

- ประวัตินักศึกษา 

2) เอกสารขออนุมัติเดินทาง ซ่ึงจะตองจัดทําแผนการเดินทางพรอมแนบแผนท่ีใหคณาจารย 

   โดยผูประสานงานจะแจงแผนนิเทศไปสถานประกอบการลวงหนา อยางนอย 2 สัปดาห และเม่ือ  

   ไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการแลวผูประสานงานจะจัดทําเอกสารขออนุมัติเดินทางและสง 

   ใหคณาจารยลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนเดินทางนิเทศ คิดเปนรอยละ 100 ยกเวนกรณีแจงแผน 

   หรือเปลี่ยนแปลงแผนกระทันหัน จะทําใหไมสามารถดําเนินการได 

1.5 คณาจารยตองมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

      เม่ือการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว ฝายบริหารงานท่ัวไป จะนําผลการ

คัดเลือกดังกลาวมาจัดทําเปนแผนนิเทศงานโดยแยกตามสาขาวิชา ในแตละสาขาวิชาจะจัดกลุมสถาน

ประกอบการท่ีมีพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน โดยจัดใหคณาจารยสามารถเดินทางไปนิเทศงานไดประมาณ 2 แหง

ตอวัน หลังจากนั้นก็จะสงแผนดังกลาวนี้ไปใหสาขาวิชา โดยสงถึงประธานคณาจารยนิเทศ เพ่ือประสาน

คณาจารยในสาขาวิชากําหนดวัน เวลา คณาจารยผูนิเทศ และพาหนะในการเดินทาง เม่ือสาขาวิชาแจง

แผนดังกลาวกลับมา ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนนิเทศ จะดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือขออนุมัติ
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งบประมาณ และสงตอผูรับผิดชอบประสานการนิเทศแตละสาขาวิชา 

2. จํานวนการนิเทศไมต่ํากวา 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ 

นักศึกษาสหกิจศึกษาปการศึกษา 2554 ไดรับการนิเทศจากคณาจารย คิดเปนรอยละ 100  (ยกเวน

ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 ท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีประสบภัยอุทกภัย ศูนย    

สหกิจศึกษาฯ ไดขออนุมัติมหาวิทยาลัยใหมีการนิเทศงานทางโทรศัพทกับพนักงานท่ีปรึกษาเปนบาง

แหง  และนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานตางประเทศ 8 แหง ไดแก ประเทศลาว มาเลเซีย ญี่ปุน และ

เยอรมัน อาจารยสามารถเดินทางไปนิเทศงานไดยกเวนประเทศญี่ปุน จะมีการติดตอกันทางอีเมล 

3. พนักงานท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการเปนไปตามมาตรฐานบังคับ 

3.1  เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือ   ใกลเคียงหรือเปนผูมี

ความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 

      สถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. จะกําหนดพนักงานท่ีปรึกษาสําหรับดูแลนักศึกษาให

เปนผูมีความรูและความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยมีการกําหนดให

นักศึกษาทําโครงงานหรือมีการจัดทํารายงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา โดยตรวจสอบจากขอมูลการ

ประเมินคุณภาพสถานประกอบการในหัวขอ Job Supervisor มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขา

วิชาชีพของนักศึกษา ซ่ึงประเมินโดยคณาจารยผูนิเทศ 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 

      นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองสงรายงานใหพนักงานท่ีปรึกษาท่ีดูแลตรวจสาระรายงานในสัปดาหกอน

สัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีเวลาไดปรับปรุงแกไข พรอมกันพนักงานท่ีปรึกษา

จะตองมีการประเมินรายงานของนักศึกษาและสงผลการประเมินดังกลาวคืนศูนยสหกิจศึกษาฯ ซ่ึงมี

คะแนน 10 คะแนน โดยคณาจารยนิเทศประเมินความพึงพอใจในระดับ 4.33 (คะแนนเต็ม 5) 

3.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

      พนักงานท่ีปรึกษา จะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในความรับผิดชอบ ภายใน

สัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน พรอมใหนักศึกษาถือกลับมาคืนศูนยสหกิจศึกษาฯ (ในกรณีไม

สามารถประเมินไดทันในสัปดาหสุดทาย อาจสงทางไปรษณียหรืออีเมลของศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยมี

คะแนนการประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษา 40 คะแนน คณาจารยนิเทศประเมินความพึงพอใจในระดับ 

4.33 (คะแนนเต็ม 5) 
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4. การนิเทศของคณาจารยนิเทศมีคุณภาพตรงตามความตองการและความจําเปนตอนักศึกษาและสถาน

ประกอบการดังนี้ 

4.1  ในการนิเทศตองจัดใหมีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหวางพนักงานท่ีปรึกษากับคณาจารยนิเทศ 

นักศึกษากับอาจารยนิเทศ และประชุมรวมท้ังสามฝาย 

      ในหนังสือแจงกําหนดการนิเทศงานของคณาจารย จะมีแบบยืนยันการนิเทศงานท่ีแจงรายละเอียดหัวขอ

ท่ีคณาจารยจะพูดคุยกับนักศึกษาและพนักงานท่ีปรึกษาหรือผูเก่ียวของ เชน หนาท่ีท่ีมอบหมายให

นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

หัวขอรายงานและโครงรางรายงาน  รับฟงความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญา

ของสหกิจศึกษา และปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานผานมา และกําหนดข้ันตอนการ

นิเทศไวชัดเจนวาจะขอพบนักศึกษาตามลําพังกอนแลวคอยพบพนักงานท่ีปรึกษาโดยลําพัง หลังจากนั้น

จะมีการหารือรวมกันระหวางคณาจารย พนักงานท่ีปรึกษาและนักศึกษา  

4.2  คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 

      ในหนังสือแจงกําหนดการนิเทศ ผูประสานงานการนิเทศจะระบุเวลาสําหรับการพบนักศึกษาตามลําพัง

ไมนอยกวา 20 นาที พบพนักงานท่ีปรึกษาโดยลําพังไมนอยกวา 20 นาที และหารือรวมกันระหวาง

คณาจารย พนักงานท่ีปรึกษาและนักศึกษา ไมนอยกวา 20 นาที  รวมแลวไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 

4.3  การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมิน

จากความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

      จากการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาปการศึกษา 2554 เก่ียวกับประโยชนการนิเทศงานของคณาจารยท่ี

มีตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ 3.81 (คะแนนเต็ม 5) 

4.4  การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ โดยประเมินจากความพึงพอใจของ

พนักงานท่ีปรึกษา 

      จากการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีปรึกษาในปการศึกษา 2554 เก่ียวกับประโยชนการนิเทศงาน

ของคณาจารยท่ีมีประโยชนตอสถานประกอบการ พบวาพนักงานท่ีปรึกษามีความพึงพอใจในระดับ 

4.26 (คะแนนเต็ม 5) 

4.5  คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผลและใหขอเสนอแนะแก

นักศึกษาตามความจําเปนของแตละสาขาวิชา 

      คณาจารยนิเทศของ มทส. จะติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใชชวงของการนิเทศ

งาน และอาจมีการใหนักศึกษาติดตอกับคณาจารยโดยตรง บางสาขาวิชามีการจัดประชุมเพ่ือให

นักศึกษารายงานควากาวหนา 

5. คณาจารยนิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา 

คณาจารยจะทําหนาท่ีตรวจสอบรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา เพ่ือให

นักศึกษาปรับแกไข 
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6. ในชวงระยะก่ึงกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการนําเสนอความกาวหนาผล

การปฏิบัติของนักศึกษา รวมกับพนักงานท่ีปรึกษา ในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน

สถานประกอบการท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

ในชวงก่ึงกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะมีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมท่ีจัดประชุมใหนักศึกษา

รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยเชิญคณาจารยในสาขาวิชาและพนักงานท่ี

ปรึกษาของนักศึกษาแตละคนมารวมรับฟง  ยังไมมีการจัดรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ นอกจากใหนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานขณะคณาจารยไปนิเทศงาน ณ สถาน

ประกอบการ 

7. ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการนําเสนอผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับพนักงานท่ีปรึกษา และผูบริหารองคกร และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ใน

สถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานมีสถานประกอบการ จํานวน 2 แหง ท่ีมีการจัดใหนักศึกษานําเสนอ

ผลการปฏิบัติงานและเชิญคณาจารยเขารวมรับฟงการนําเสนอ  

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
3 5 ขอ  

รายการหลักฐาน :  

- เอกสารแนบ 10 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554) 

- เอกสารภาคผนวก ค1-ค12 

- เอกสารแนบ 12 (หนังสือแจงกําหนดการนิเทศงานสถานประกอบการ) 
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ตัวบงช้ี 12.4 รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการนําไปใชประโยชน 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: ผลผลิต 

 

เกณฑมาตรฐาน    :  รอยละ 

รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการนําไปใชประโยชนคิดเปน

รอยละ 87.26 

 

เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ 

30 - 39 

รอยละ 

40 - 49 

รอยละ 

50 - 59 

รอยละ 

60 - 69 

มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 70 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดใหพนักงานท่ีปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาใน

หัวขอการไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 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 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

รอยละ 87.26 5 รอยละ 70  

 

รายการหลักฐาน :  

- เอกสารแนบ 13 (รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2554) 



 

48 

 

ตัวบงช้ี 12.5    รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาถามีตําแหนงงานวาง 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: ผลผลิต 

 

เกณฑมาตรฐาน :  รอยละ 

รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถามี

ตําแหนงงานวางคิดเปนรอยละ 79.98 

 

เกณฑการประเมิน:   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ 

30 - 39 

รอยละ 

40 - 49 

รอยละ 

50 - 59 

รอยละ 

60 - 69 

มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 70 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ในแตละภาคการศึกษาพนักงานท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจะประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน โดยระบุการรับนักศึกษาถาสถานประกอบการมี

ต่ําแหนงงานวางศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 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 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

รอยละ 79.98 5 รอยละ 70  

รายการหลักฐาน :  

- เอกสารแนบ 13 (รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2554)   
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ตัวบงช้ีท่ี 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการดําเนินการ        

2 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

3 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

4 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

5 ขอ 

มีผลการดําเนินการ

ครบ 6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน   : ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวขอใน

แผนปฏิบัติงานประจําป 

 

 

2. มีจํานวนนักศึกษาเขารับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติไมนอย

กวา 30 คน ตอภาคการศึกษา 
 

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ท่ีเขารับ

การเตรียมความพรอมเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

4. มีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากตางประเทศ

เปนไปตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

 

 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ท่ีผานการ

ปฏิบัติงานตางประเทศเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

6. มีรายงานการประชุมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในป

การศึกษาถัดไป 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดจัดโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือรองรับการกาวสู

ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 โดยดําเนินจัดโครงการนํารองในภาคการศึกษาท่ี 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 ครั้งท่ี 1 ในหัวขอ “AEC และผลกระทบตอประเทศไทย” มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 1,500 

คน นักศึกษามีความพึงใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.79 (คะแนนเต็ม 5) 

2.2 ครั้งท่ี 2 ในหัวขอ “ผลกระทบของ AEC กับการเตรียมตัวของบัณฑิตไทย” มีนักศึกษาเขารวม

กิจกรรม จํานวน 1,500 คน 

2.3 ครั้งท่ี 3 ในหัวขอ “อาเซียน…ประชาคมพหุวัฒนธรรม” มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 90 คน 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.20 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

2.4 ครั้งท่ี 4 ในหัวขอ “AEC กับการพัฒนาบัณฑิตไทย ในมุมมองของ FTI (สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย)” มีเขารวมกิจกรรมจํานวนประมาณ 900 คน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.10 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

3. กิจกรรมภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ (English for the Workplace) มีนักศึกษาท่ีเขา

รวมกิจกรรม 32 คน นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.04 (คะแนนเต็ม 5) 

4. กิจกรรม Fun English with Friends มีนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 31 คน นักศึกษามีความพึง

พอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.08 (คะแนนเต็ม 5) 

5. กิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing   ดําเนินการจัด  2  ครั้ง 

5.1 ครั้งท่ี 1 ในหัวขอ “บันทึกหนาหนึ่งของผม...เม่ือไปทํางานตางแดน” มีนักศึกษาเขารวม

กิจกรรม 111 คน นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 4.37 (คะแนนเต็ม 5) 

5.2 ครั้งท่ี 2 ในหัวขอ “เม่ือพบวิกฤต...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 มาปฏิบัติงานในประเทศไทยแบงออกเปนประเทศญี่ปุน 1 คน และอินเดีย 1 คน  หากนํามา

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ (KPIs) พ.ศ. 2554 ท่ีตั้งไว

วาจะสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ 4 คน และรับนักศึกษาตางชาติเขามาปฏิบัติงานในประเทศไทย   
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4 คน จากการสํารวจความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ท่ีผานการปฏิบัติงานตางประเทศใน

ปการศึกษา 2554 พบวามีคะแนนเฉลี่ย 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และมีการรายงานผลการดําเนินการ

สหกิจศึกษานานาชาติตอท่ีประชุมประเมินการเรียนการสอนของ มทส. ทุกภาคการศึกษาและท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 

 

การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
4 6 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

- เอกสารแนบ 13 (รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาประจําปการศึกษา 2554) 

- เอกสารแนบ 13 (รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2554) 
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ตัวบงช้ี 12.7 การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการดําเนินการ        

1 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

2 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

3 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

4 ขอ 

มีผลการดําเนินการ

ครบ 5 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน   :   ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 
1. มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายจากสถาบันการศึกษาใน
เครือขายไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสถาบันการศึกษาในเครือขายท้ังหมด 

 

2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายและสรุปรายงานการประชุมแจง
ผูท่ีเก่ียวของอยางนอยทุก 3 เดือน 

 

3. มีรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง
จากคณะอนุกรรมการบริหารเครือขาย 

 

4. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติประจําปตอเครือขายอุดมศึกษา
 

 

 

5. มีรายงานการประชุมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในป
การศึกษาถัดไป 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะเปนมหาวิทยาลัยแมขายเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายจากตัวแทนของ

สถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย จากสถาบันสมาชิกท้ัง 17 สถาบัน ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารเครือขาย

อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางท่ี 1/2554 เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือขาย

พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีวาระ 2 ป  

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ในฐานะสถาบันแมขายเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามความจําเปนท่ีจะตองหารือ 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 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
4  5 ขอ  

 

รายการหลักฐาน :  

- เอกสารแนบ 15 (รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง) 

- เอกสารแนบ 16 (รายงานผลการดําเนินงานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ประจําปงบประมาณ 2553- 2554) 
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ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงช้ี 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมาย* 

ผลการ
ดําเนินงาน* คะแนนการ

ประเมิน 

บรรลุเปาหมาย 
() หรือ ไม

บรรลุเปาหมาย 
() 

องคประกอบที ่1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน 

   
 

ตัวบงชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน ระดับ 8 ครบทั้ง 8 ขอ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1   5.00คะแนน  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ      

ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

ศูนยสหกิจศึกษาและผูบริหารทกุระดับ

ของหนวยงาน 

ครบทั้ง 7 ขอ ครบทั้ง 7 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพสูสถาบนัการเรียนรู 
ครบทั้ง 5 ขอ ครบทั้ง 5 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ครบทั้ง 6 ขอ ครบทั้ง 5 ขอ 5 คะแนน  
ตัวบงชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง ครบทั้ง 6 ขอ ครบทั้ง 6 ขอ 5 คะแนน  
ตัวบงชี้ 7.5 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา 

พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารยนิเทศ 

คาเฉลี่ย 

≥ 4.00 

คาเฉลี่ย 

= 4.22 

4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7   4.80 คะแนน  

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ครบทั้ง 8 ขอ ครบทั้ง 8 ขอ 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9   4.00 คะแนน  

 

 

 

 

 

                                                        
*
ระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆเชนระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปนขอหรือระบุเปนระดับ 
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ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี ้

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมาย* 

ผลการ
ดําเนินงาน* คะแนนการ

ประเมิน 

บรรลุเปาหมาย 
() หรือ ไม

บรรลุเปาหมาย 
() 

องคประกอบที่ 12  การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก

ของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

    

ตัวบงชี้ 12.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรสหกิจศึกษา 
ครบทั้ง 5 ขอ ครบทั้ง 5 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.2 มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียน

การสอนสหกิจศึกษา 
มากกวา 7 ขอ  6 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.3 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการ

ปฏิบัติงาน 
ครบ 5 ขอ  4 ขอ 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.4 รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน 
รอยละ 70 รอยละ 87.26 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.5   รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจาก

สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ถามีตําแหนงงานวาง 
รอยละ 70 รอยละ 79.98 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาต ิ ครบ 6 ขอ  5 ขอ 4 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.7  การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ครบทั้ง 5 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน  

      

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 12   
4.43 

คะแนน 
 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองคประกอบ   4.57 
คะแนน 

 

                                                        
*ระบุเปนตัวเลขท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ีใชประเมินสําหรับตัวบงช้ีน้ันๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปน

ขอหรือระบุเปนระดับ 
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จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพของหนวยงาน ปการศึกษา 2554 เม่ือนํามา

เปรียบเทียบขอมูลปการศึกษา 2552 และปการศึกษา 2553 เพ่ือดูพัฒนาการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 
องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงคและแผนการ

ดําเนินการ 
   

ตัวบงชี ้1.1 

 

 

 

ตัวบงชี้ 1.1 

มีการ กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

กระบวนการพัฒนาแผน 

ระดับ 7 

 

 

 

NA 

NA 

 

 

 

7 ขอ 

NA 

 

 

 

8 ขอ 

ตัวบงชี ้1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ  

65.52 
NA NA 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ     

ตัวบงชี้ 7.1 

 

 

ตัวบงชี้ 7.1 

คณะกรรมการประจําหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน

มหาวิทยาลยัใหแขงขันไดในระดับสากล 

ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุกระดับของ

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ระดับ 5 

 

 

ระดับ 3 

 

NA 

 

 

5 ขอ 

NA 

 

 

7 ขอ 

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู

สถาบันการเรียนรู 

ระดับ 3 

 

5 ขอ 

 

5 ขอ 

 

ตัวบงชี้ 7.3 

ตัวบงชี้ 7.3 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ระบบสารสนเทศสหกจิศึกษา 

NA 

NA 

5 ขอ 

NA 

NA 

6 ขอ 

ตัวบงชี้ 7.8 

 

ตัวบงชี้ 7.4 

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษา 

การบริหารความเสี่ยง 

5 ขอ 

 

NA 

NA 

 

6 ขอ 

NA 

 

6 ขอ 
ตัวบงชี้ 7.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ 

NA คาเฉลี่ย

4.12 

NA 

ตัวบงชี้ 7.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา พนักงานทีป่รึกษา 

และคณาจารยนิเทศ 

NA NA คาเฉลี่ย 

4.22 

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
ระดับ 4 

 
9 ขอ 8 ขอ 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 
องคประกอบที่ 10  การดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    

ตัวบงชี้ 10.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร    

สหกิจศึกษา 

NA NA 5 ขอ 

ตัวบงชี้ 10.2 มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอน     

สหกิจศึกษา 

NA NA 8 ขอ 

ตัวบงชี้ 10.3 ระดับความสํ า เ ร็จของกระบวนการนิ เทศการ

ปฏิบัติงาน 

NA NA 4 ขอ 

ตัวบงชี้ 10.4 รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่   

สถานประกอบการนําไปใชประโยชน 

NA NA รอยละ 87.26 

ตัวบงชี้ 10.5 รอยละของนักศึกษาที่ ได รับการเสนองานจาก        

สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถามี

ตําแหนงงานวาง 

NA NA รอยละ 79.98 

ตัวบงชี้ 10.6 งานสหกิจศึกษานานาชาต ิ NA NA 5 ขอ 

ตัวบงชี้ 10.7  การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

NA NA 4 ขอ  

 

 na = ไมมีขอมูล/ ไมไดเก็บรวบรวมขอมูล 
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สวนท่ี 3 

จุดเดน - แนวทางเสริม และจุดออน - แนวทางแกไข 

 

จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังท่ีกลาวไวในบทท่ี 2 สรุป

จุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขในภาพรวมของหนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน  

วัตถุประสงค และแผนการ

ดําเนินการ 

-มีการควบคุม การกํากับ การ

ติดตาม และการประเมินผล

การดําเนินงานใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติงานประจําปท่ี

สอดคลองตามแผน

ยุทธศาสตร 

 

-ควรมีโครงการ/กิจกรรม/

หลักสูตร เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

- - 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

7.  การบริหารและการจัดการ -มีระบบการจัดการความรู

และเผยแพรความรูใหผูท่ี

เก่ียวของนําไปสูการ

ปฏิบัติงานและใชประโยชน

อยางเปนระบบ 

-ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลสถาน

ประกอบการแบบระบบเปดหรือ 

Co-op Pedia 

- - 

 -มีระบบสารสนเทศสหกิจ

ศึกษาชวยใหการดําเนินงานมี

ความคลองตัว สามารถ

ควบคุมความเสี่ยงท่ีมีผลการ

ตอการดําเนินงาน 

-ควรมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศสหกิจศึกษาใหครวบ

คลุมทุกภารกิจเพ่ือชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานสห

กิจศึกษาและเปนการลดการใช

กระดาษ 

-ควรมีระบบการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชงานระบบ

สารสนเทศสหกิจศึกษาแบบ 

Real Time เพ่ือลดความเสี่ยงท่ี

มีผลกระทบตอการดําเนินงานสห

กิจศึกษาใหเหลือนอยท่ีสุด 

 

- - 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

9.  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

 

-มีการดําเนินงานอยูภายใต

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลั ย

เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี แ ล ะ

มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการดําเนินงานสหกิจ

ศึ ก ษ า ข อ ง สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

-ควร มีการดํ า เนินงานสหกิจ

ศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานและ

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร

ดํ า เนิ น งานสห กิจ ศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและสมาคมสหกิจ

ศึกษาไทย 

  

12. การดําเนินงานสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ 

 

-มีการจัดปฐมนิเทศ และมัชฌิม

นั กศึ กษาชั้ นป ท่ี  2 และ 3 

ตามลําดับ มีการเตรียมความ

พ ร อ ม นั ก ศึ ก ษ า ก อ น ไ ป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมนอย

กวา 30 ชั่วโมง 

-ควรมีการพัฒนาเนื้อหาและ

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

มากท่ีสุด 

-ขาดการมีสวนรวมของ

สถานประกอบการใน

การสัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิด เห็นระหว า ง

นั ก ศึ กษา  คณาจารย

นิ เทศ และคณาจารย

สาขาวิชา 

-ควรมีการกระตุนใหสถาน

ประกอบการเห็นความสําคัญ

ขอ 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    

สหกิจศึกษาในการสัมมนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ 

มหาวิทยาลัย 

 -ลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับ

มอบหมายมีคุณภาพตรงตาม

-ควรมีการพัฒนากระบวนการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาใหไดตาม

-ข า ด ก า ร จั ด พ บ ป ะ

ระหวางนักศึกษา สถาน

-เพ่ิมโอกาสหรือชองทางให

นักศึกษา สถานประกอบการ 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

สาขาวิชา และนักศึกษาทุกคน

ไดรับการนิเทศจากคณาจารย

นิเทศประจําสาขาวิชา 

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น

คุณภาพการดําเนินงานสหกิจ

ศึ ก ษ า ข อ ง สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

ป ร ะ ก อ บ ก า ร  แ ล ะ

คณาจา ร ย นิ เ ทศ เ พ่ื อ

เตรียมความพรอมใหกับ

นั ก ศึ ก ษ า ก อ น ไ ป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

และคณาจารย นิ เ ทศ ได มี

โอกาสพบกันเพ่ือเตรียมความ

พรอมใหกับนักศึกษากอนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน 

การจัด Co-op Job fair 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

 -สถานประกอบการ ได รั บ

ประโยชนจากการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา คิดเปนรอยละ 

87.26 

-ควรมีการสรางรวมมือกับสถาน

ประ กอบ กา ร ในก า ร พั ฒน า

คุณภาพงานสหกิจศึกษาเพ่ือให

เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ต อ ส ถ า น

ประกอบการ 

-คณาจารย นิ เทศงาน   

สหกิจศึกษาสวนใหญยัง

ไมผ านการอบรมจาก

หนวยงานท่ีสํานักงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร

อุ ด ม ศึ ก ษ า  ( ส ก อ . ) 

รับรอง 

-ควรมีการสงคณาจารยนิเทศ

เขารับการอบรมกับหนวยงาน

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 

หรือจัดอบรมคณาจารยนิเทศ 

ม ท ส .  ร ว ม กั บ ส ม า ค ม        

สหกิจศึกษาไทย 

 -และนั ก ศึ กษาส วน ใหญ มี

โอกาส ได ง าน ทําหลั งจาก

สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอย

ละ 79.98 

-ควรมีการสนับสนุนใหพนักงาน

สายปฏิบัติการทําวิจัยสถาบัน 

เ ช น  คุณภ าพบัณ ฑิต  มทส . 

เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ บั ณ ฑิ ต

มหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีอยู ในระดับ

เดียวกัน 

-ขาดการมีสวนรวมของ

คณาจารยนิเทศในการ

เ ข า ร ว ม รั บ ฟ ง ก า ร

นําเสนอความกาวหนา

และผลการปฏิบัติงาน

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส ห กิ จ

ศึ ก ษ า  ณ  ส ถ า น

ประกอบการ 

-เพ่ิมโอกาสใหคณาจารยนิเทศ

ไดเขารวมรับฟงการนําเสนอ

ความกาวหนาและผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา ณ สถานประกอบการ

โดยจัด ให มีการนิ เทศงาน

ควบคูกับกิจกรรมการนําเสนอ

ความกาวหนาการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา 

 -มี การ เตรี ยมความพร อม

นั ก ศึ ก ษ า ส ห กิ จ ศึ ก ษ า

-ควรมีการขยายเครือขายความ

ร ว ม มื อ กั บม ห า วิ ท ย าลั ย ใ น

-จํานวนนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาท่ีมีความสนใจไป

-ควรมีการจัดตั้งกองทุนสหกิจ

ศึ ก ษ า เ พ่ื อ เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห



 64 

องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

นานาชาติเพ่ือรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

ตางประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจ

ศึกษานานาชาติ 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ในตางประเทศมีจํานวน

นอย 

 

นักศึกษาท่ีมีความสนใจ มีผล

การเรียนดี แตขาดทุนทรัพย 

 

   -จํานวนนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาตางชาติท่ีมีความ

สนใจมาปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาในประเทศไทยมี

จํานวนนอย 

-ควรมีการขยายเครือข าย

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ในตางประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

สหกิจศึกษานานาชาติ 
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การดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (หากมี) 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติตั้งแตการเตรียมความพรอม

นักศึกษา การจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ ผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 2554 

พบวาทําไดมากกวา KPIs ท่ีตั้งไว และนายหัสดี พิมพสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Bit Management Software 

GmbH ประเทศเยอรมนี ไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน

ระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 4 วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร 

เมืองทองธานี 

นอกจากนี้ ผูบริหารและเจาหนาท่ีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพยังไดใหความสําคัญ

เก่ียวกับการทําวิจัยสถาบันโดยการยกระดับคุณภาพงานประจําในเรื่อง “ผลสะทอนการปฏิบัติงาน    

สหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” และ “ผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ

ทักษะบัณฑิตพึงประสงคท่ี สถานประกอบการคาดหวัง” เพ่ือนําผลการวิจัยมาพัฒนาการดําเนินงาน

สหกิจศึกษาของหนวยงาน อีกท้ัง ยังไดรับเกียรติใหนําเสนอผลงานท้ังสองผลงานในท่ีประชุม        

“ใหความรูดานการวิจัยสถาบัน เรื่อง R2R: Routine to Research งานวิจัยท่ียกระดับคุณภาพงาน

ประจํา” เม่ือ 23 เมษายน 2555 ณ หองประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี   

สุรนารี 
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ตารางท่ี ก1  รายช่ือและวุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   

                 ปการศึกษา 2554 

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1 ผศ.ดร.บุญชัย  วิจิตเสถียร - วิทยาศาสตรบัณฑิต (Industrial Chemistry) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Environmental  

  Technology) 

- Ph.D. (Environmental Technology and  

  Management)    

2 ผศ.ดร.สุนิติยา  เถ่ือนนาดี  

 

- 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 (การจัดการท่ัวไป-บัญชี) 

7 นางสาวพยอม เจียนมะเริง - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจการบัญชี) 

8 นางชอทิพย ฤาเดช - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

9 นางสาวกัญพัชญ  ทองคํา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 

10 นางวชิรา  นิ่มเจริญนิยม - วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต                

  (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 

11 นางสาวทิตยาพร ศรีสมพร - วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต                

  (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 

12 นางสุภี  เข่ือนโพธิ์ - ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) 

135 นางสาวนฤมล  สีหิสราภิสิทธิ ์ - วารสารศาสตรบัณฑิต (สาขาภาพยนตร) 

14 นางสาวบัวบุญ  พิณเจริญพันธ - B.A (Psychology) 

15 นางสาวณัฐกานต  สุขศรีวงศ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหการ) 

16 นางสาวกฤชญา เชื้อจันทึก - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

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

ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย

( = บรรลุเปา ≥ รอยละ 80,

 = ไมบรรลุเปา < รอยละ 80)

1. ผลผลิต : การใหบริการของศูนยการสหกิจศึกษาฯ

1.1
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผานการปฏิบัติงานแลวตอการใหบริการ

ของศูนยสหกิจศึกษา
ระดับ 4.25 ระดับ 3.81 89.65 

1.2
ความพึงพอใจของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตอการใหบริการของ

ศูนยสหกิจศึกษา
ระดับ 4.75 ระดับ 4.57 96.21 

1.3
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของศูนยสหกิจ

ศึกษา
ระดับ 4.25 ระดับ 4.14 97.41 

1.4
ความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาตอการ

ใหบริการของศูนยสหกิจศึกษา
ระดับ 4.25 ระดับ 4.13 97.18 

2. ผลผลิต : การเผยแพรและประชาสัมพันธสหกิจศึกษา

2.1
มีเอกสารประชาสัมพันธ  รูปแบบการศึกษาสหกิจศึกษาในการสรางความรู

 ความเขาใจกับกลุมเปาหมายในรูปแบบตาง ๆ เพียงพอกับความตองการ
4 รายการ 2 50.00 

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 

4. ผลผลิต : นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

4.1 จํานวนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานระดับปริญญาตรี 1,800 คน 1,596คน 88.67 

4.2 จํานวนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา 5 คน 0 คน 0.00 

4.3 รอยละของนักศึกษาที่ผานการประเมินผลปฏิบัติงาน รอยละ 100 รอยละ 99.38 99.38 

4.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานตอสถานประกอบการ ระดับ 4.00 ระดับ 3.85 96.25 
4.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาตนเอง ระดับ 4.30 ระดับ 4.05 94.19 
4.6 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอภาพรวมและปรัชญาของสหกิจศึกษา ระดับ 4.50 ระดับ 4.19 93.11 

4.7
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการรูความถนัดของตนเองที่สามารถ

เลือกอาชีพไดถูกตอง
ระดับ 4.00 ระดับ 4.08 102.00 

4.8
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเกิดความมั่นใจในความสามารถ

ของตนเอง
ระดับ 4.00 ระดับ 3.91 97.75 

4.9 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการมีทักษะในการหางาน ระดับ 4.00 ระดับ 3.90 97.50 
4.10 จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไดรับการประเมินผลในระดับดีมาก รอยละ 80 รอยละ 84.71 105.89 

5. ผลผลิต : อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

5.1 การมีสวนรวมของอาจารยในการนิเทศ รอยละ 100.00 รอยละ 80.43 80.43 

5.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ระดับ 4.25 ระดับ 3.75 88.24 

5.3
การไปนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีประโยชนตอการ

ไปปฏิบัติงานของนักศึกษา
รอยละ 90 รอยละ 78.93 87.70 

ผลผลิต รายละเอียดตัวบงชี้

รอยละของ

ผลผลิตเทียบ

กับเปาหมาย

ตัวบงชี้

ที่
เปาหมาย ผลผลิต
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ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย

( = บรรลุเปา ≥ รอยละ 80,

 = ไมบรรลุเปา < รอยละ 80)

ผลผลิต รายละเอียดตัวบงชี้

รอยละของ

ผลผลิตเทียบ

กับเปาหมาย

ตัวบงชี้

ที่
เปาหมาย ผลผลิต

5.4
การไปนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีประโยชนตอ

สถานประกอบการ
รอยละ 90 รอยละ 85.53 95.03 

5.5 นักศึกษาไดรับการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รอยละ 100 รอยละ 100 100.00 

5.6
นักศึกษาไดรับการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด
รอยละ 85 รอยละ 94.49 111.16 

6. ผลผลิต : ฐานขอมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา

6.1
จํานวนขอมูลสถานประกอบการที่ปรากฎในฐานขอมูลสหกิจศึกษา 

สําหรับใหบริการคณาจารยและนักศึกษา
2,000 แหง 2,722 แหง 136.10 

6.2
จํานวนครั้งที่เขามาใชขอมูลสถานประกอบการของคณาจารยและ

นักศึกษา
1,400 ครั้ง 6,660 ครั้ง 475.71 

6.3 ระดับความพึงพอใจในระบบ MIS ของศูนยสหกิจศึกษาฯ ระดับ 4.25 ระดับ 4.20 98.82 
7. ผลผลิต : การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

7.1
จํานวนงานที่บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารและจัดการภายใน

หนวยงานตอจํานวนงานทั้งหมด
งาน : งาน  4:4  4:4 

7.2
ความพึงพอใจของบุคลากรตอการมีสวนรวมในการบริหารและ

จัดการภายในหนวยงาน
ระดับ 4 ระดับ 3.95 98.75 

8. ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการและการใหบริการ 
8.1  ระดับผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน ระดับ 4.17 ระดับ 5.00 119.90 
8.2  การจัดการความรูในองคกร 3 เรื่อง 2 เรื่อง 66.67 

9. ผลผลิต :  เครือขายสหกิจศึกษาในกลุมสถาบันการศึกษา

9.1 จํานวนการใหบริการองคกรและหนวยงานตาง ๆ 25 ครั้ง 32 ครั้ง 128.00 
9.2 จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 2 คน 0 คน 0.00 

10. ผลผลิต :  การใหบริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ

10.1
จํานวนงานทีมีการปรับปรุงใหมีลักษณะการใหบริการแบบบริการ

เบ็ดเสร็จ (ลดขั้นตอน/ระยะเวลา)
4 ครั้ง 4 ครั้ง 100.00 

11. ผลผลิต :  การพัฒนาบุคลากร

11.1
จํานวนบุคลากรของหนวยงานทีเขารับการพัฒนาตอจํานวนบุคลากร

ทั้งหมด
14 คน 14 ครั้ง 100.00 

12. ผลผลิต :  การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลิกภาพใหแกนักศึกษา

12.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม 1,500 คน 1,377 คน 91.80 
13. ผลผลิต :  การฝกอบรม 7 อุปนิสัยสูความเปนเลิศใหแกนักศึกษา

13.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรมดานอุปนิสัยสูความเปนเลิศ 500 คน 449 คน 89.80 
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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ตารางท่ี ค 1  สรุปคะแนนเฉล่ียผลประเมินคุณภาพสถานประกอบการระหวางการนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา  โดยคณาจารยผูนิเทศงาน (จาก 5 คะแนน) 

ที่ หัวขอประเมิน ภาคการศึกษา 
เฉลี่ย 

1/2554 2/2554 3/2554 
1 ความเขาใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา 4.29 4.49 4.34 4.37 

1.1 ผูบริหาร 4.27 4.51 4.39 4.39 

1.2 เจาหนาที่ฝายบุคคล 4.21 4.41 4.22 4.28 

1.3 พนักงานทีป่รึกษา (Job Supervisor) 4.39 4.56 4.37 4.44 

2 คุณลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษา
ปฏิบัต ิ

4.37 4.48 4.38 4.41 

2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม 4.31 4.45 4.34 4.37 

2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขา
วิชาชีพ 

4.41 4.54 4.40 4.45 

2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเสี่ยง
หรือกอใหเกิดอันตราย 

4.40 4.46 4.40 4.42 

3 การจัดการ และการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4.27 4.39 4.27 4.31 

3.1 การประสานงานภายในสถาน
ประกอบการระหวางฝายบุคคล และ 
Job Supervisor ความเขาใจในแนวคิด
ของสหกิจศึกษา 

4.31 4.47 4.42 4.40 

3.2 ฝายบุคคล/ผูเก่ียวของ มีการปฐมนิเทศ 
แนะนาํกฎระเบียบตางๆ ขององคกรให
นักศึกษาทราบ 

4.32 4.55 4.43 4.43 

3.3 มี Job Supervisor ดูแลนกัศึกษา
ภายในสปัดาหแรกที่เขางาน 

4.54 4.71 4.62 4.62 

3.4 Job Supervisor มีความรู และ
ประสบการณ ตรงกับสาขาวชิาชีพของ
นักศึกษา 

4.52 4.60 4.51 4.54 

3.5 Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษา
ดานการปฏิบัติงาน 

4.38 4.43 4.32 4.38 

3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอน
งาน และใหคําปรึกษา 

4.39 4.46 4.37 4.41 

3.7 มีการจัดทําแผนการทาํงานตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 

4.12 4.30 4.06 4.16 

3.8 มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยาง
เหมาะสม 

3.97 3.99 4.00 3.99 

3.9 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับสง 
ฯลฯ) ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.91 3.95 3.84 3.90 

3.10 มีความพรอมดานอุปกรณ หรือ
เคร่ืองมือสําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน 

4.24 4.29 4.12 4.22 

3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา 

4.30 4.43 4.28 4.33 

4 สรุปคุณภาพโดยรวมของสถาน
ประกอบการ 

4.29 4.42 4.30 4.34 
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ตารางท่ี ค 2  สรุปคะแนนเฉล่ียผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษาโดย
คณาจารยผูนิเทศงาน (จาก 5 คะแนน) 

 
ที่ หัวขอประเมิน ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2554 2/2554 3/2554 

1 ความรับผิดชอบตอหนาที ่ 4.29 4.47 4.27 4.34 

1.1 มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย 4.44 4.62 4.44 4.50 

1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตอืรือรน 4.36 4.54 4.33 4.41 

1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยูเสมอ 4.20 4.39 4.17 4.25 

1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสงูสุด 4.24 4.44 4.28 4.32 

1.5 มีการรายงานผลการปฏิบตังิาน 4.22 4.34 4.14 4.23 

2 ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.11 4.22 4.08 4.14 

2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถที่มีอยู
อยางเต็มที่ 

4.32 4.42 4.25 4.33 

2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู 4.03 4.10 4.04 4.05 

2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบตัิการ 3.91 4.05 3.93 3.96 

2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลาํดบั
ความสําคัญของงาน 

3.99 4.22 3.95 4.05 

2.5 ใฝรู สนใจศึกษาหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม 4.30 4.34 4.23 4.29 

3 คุณลักษณะสวนบุคคล 4.43 4.58 4.46 4.49 

3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับของ
องคกรโดยเครงครัด 

4.58 4.77 4.67 4.67 

3.2 เขางานตรงเวลา ไมเคยขาด ไมเคยสาย 4.55 4.70 4.60 4.62 

3.3 ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา 4.63 4.78 4.70 4.70 

3.4 มีความขยัน อดทน สูงาน 4.57 4.71 4.63 4.64 

3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซื่อสัตย สุจริต 
รักษาความลบัองคกร 

4.58 4.72 4.63 4.64 

3.6 มีความริเร่ิม สรางสรรค 4.06 4.08 3.97 4.04 

3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถาม และ
เสนอความคิดเห็น 

4.10 4.27 4.07 4.15 

3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน การ
แตงกาย กิริยาวาจา วฒุิภาวะ 

4.40 4.56 4.43 4.46 

3.9 มีความสามารถในการทาํงานเปนทีมรวมกับ
ผูอ่ืน 

4.42 4.59 4.47 4.49 

3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน
ไฟฟา วัสดุสิน้เปลืองตางๆ 

4.40 4.59 4.47 4.49 

4 สรุปโดยรวมของนักศึกษา 4.31 4.46 4.32 4.36 
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ตารางท่ี ค 3  สรุปคะแนนเฉล่ียผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาตางๆ ท่ี

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแตละภาคการศึกษา ปการศึกษา 2554 

โดยพนักงานท่ีปรึกษา  (จาก 5 คะแนน) 

 

ท่ี หัวขอประเมิน ภาคการศึกษา 
เฉลี่ย 

1/2554 2/2554 3/2554 

1 ปริมาณงาน 4.31 4.35 4.31 4.32 

2 คุณภาพงาน 4.08 4.16 4.05 4.10 

3 ความรูความสามารถทางวิชาการ 3.99 4.06 3.95 4.00 

4 ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ 4.12 4.15 4.09 4.12 

5 ความรูความชาํนาญดานปฏิบัตกิาร 3.97 4.09 4.06 4.04 

6 วิจารณญาณและการตัดสินใจ 3.79 3.83 3.81 3.81 

7 การจัดการและการวางแผน  3.89 3.95 3.88 3.91 

8 ทักษะการสื่อสาร 4.05 4.05 4.00 4.04 

9 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ 3.58 3.61 3.58 3.59 

10 ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย 4.29 4.32 4.30 4.30 

11 ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได 4.34 4.41 4.35 4.37 

12 ความสนใจ อุตสาหะในการทาํงาน 4.45 4.51 4.44 4.47 

13 ความสามารถเร่ิมตนทํางานไดดวยตนเอง 4.03 4.12 4.03 4.06 

14 การตอบสนองตอการสั่งการ 4.44 4.47 4.38 4.43 

15 บุคลิกภาพและการวางตัว 4.47 4.54 4.44 4.48 

16 มนุษยสัมพนัธ 4.58 4.60 4.63 4.60 

17 ความมีระเบียบวนิัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร 4.46 4.48 4.38 4.44 

18 คุณธรรมและจริยธรรม 4.68 4.67 4.70 4.68 

เฉลี่ยรวม 4.21 4.26 4.20 4.22 
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ตารางท่ี ค 4  ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานของ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ปการศึกษา 2554 (จาก 5 คะแนน) 
 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2554 2/2554 3/2554 

1 รูปแบบของการจัดการระหวางการปฏิบัติงาน 4.03 3.86 3.95 3.95 

1.1 นักศึกษาตองมีความพรอมทางดานวิชาการและ

วุฒิภาวะ 
4.17 3.92 4.07 4.05 

1.2 ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 
3.89 3.68 3.93 3.83 

1.3 นักศึกษาปฏิบัติงานโดยมี Job description ท่ี

ชัดเจน 
4.00 3.69 3.93 3.87 

1.4 สถานประกอบการจดัใหม ีSupervisor เปน

หัวหนางานนักศึกษา 
4.38 4.21 4.27 4.29 

1.5 การกําหนดใหนักศึกษาเขียนรายงานใหสถาน

ประกอบการ 1 เรื่อง 
3.98 3.81 3.85 3.88 

1.6 ประโยชนของรายงานท่ีนักศึกษาเขียนตอสถาน

ประกอบการ 
3.91 3.91 3.94 3.92 

1.7 การจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยระหวาง

การปฏิบัติงาน 
4.37 4.21 4.19 4.26 

1.8 การนิเทศงานเปนประโยชนตอนักศึกษา 4.27 4.08 4.07 4.14 

1.9 การนิเทศงานเปนประโยชนตอสถาน

ประกอบการ 
3.88 3.73 3.78 3.80 

1.10 สวัสดิการและคาตอบแทน 3.47 3.39 3.38 3.41 

1.11 ความเหมาะสมของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
3.97 3.87 3.93 3.92 

2 รูปแบบและประโยชนของกจิกรรมหลังกลับจาก

สถานประกอบการ 
3.91 3.82 3.88 3.87 

2.1 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสัมภาษณ

นักศึกษา 
3.94 3.79 3.80 3.84 

2.2 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสัมมนา

นักศึกษา 
3.88 3.85 3.94 3.89 
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ตารางท่ี ค 5  ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ   ปการศึกษา 2554    (จาก 5 คะแนน) 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2554 2/2554 3/2554 

1 การใหบริการงานนิเทศงานสหกจิศึกษา 3.84 3.71 3.89 3.81 

1.1 การประสานงานกับสถานประกอบการ

นัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย 
3.84 3.66 3.89 3.80 

1.2 การใหคําปรึกษาแนะนําและแกไข

ปญหาใหนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน 

(ถามี) 

3.91 3.78 3.86 3.85 

1.3 การประสานงานและใหขอมลูเก่ียวกับ

กิจกรรมหลังกลับจากสถาน

ประกอบการไดแก การสัมภาษณ 

สัมมนา หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

3.77 3.71 3.89 3.79 

2 การจัดการโดยรวมของศูนยฯ มี

ประสิทธิภาพสามารถสนับสนุน นักศึกษา 

คณาจารย และสถานประกอบการให

ศูนยฯ ลุลวงดวยดี 

3.97 3.97 4.06 4.00 

 

ตารางท่ี ค 6  ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 

ของสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด ปการศึกษา 2554      (จาก 5 คะแนน) 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2554 2/2554 3/2554 

1 การจัดแผนการเรียนการสอนวิชาสอดคลอง

ตอการไปปฏิบัติงาน 
3.86 3.78 4.00 3.88 

2 การสนับสนุนสงเสรมิจากคณาจารยใน

สาขาวิชาตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3.88 3.99 3.98 3.95 

3 จํานวนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-

op Advisor) ตอนักศึกษา 
3.60 3.83 3.99 3.81 

4 การใหคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยท่ี

ปรึกษาสหกิจศึกษา (ถามี) 
3.76 3.91 4.01 3.89 

5 ความจําเปนในการนิเทศงานของอาจารย 3.91 3.90 3.99 3.93 

6 ความสนใจของคณาจารยในสาขาวิชาตอ

การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
3.16 3.63 3.50 3.43 

7 อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษามีสวนสําคัญ

ตอการปฏิบัติงาน 
3.61 3.66 3.79 3.69 

8 การจัดการโดยรวมของสาขาวิชาในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3.85 3.85 4.00 3.90 
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ตารางท่ี ค 7  ความคิดเห็นของนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับ

จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (จาก 5 คะแนน) 

ที่ หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2554 2/2554 3/2554 

1 พ้ืนฐานวิชาการ การปฏิบัติงานและการนําความรูกลับมา

ประยุกตใช 

 

3.16 2.97 3.10 3.07 

1.1 ความรูความสามารถทางดานวิชาการ 3.20 2.98 3.09 3.09 

1.2 ความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงาน 2.92 2.72 2.82 2.82 

1.3 คาดวาผลการเรียนจะดีข้ึนหลงักลับจากปฏิบัติงานเพราะ

ประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจวิชาการมากข้ึน 
3.35 3.21 3.40 3.32 

2 การพัฒนาตนเอง 3.38 3.28 3.29 3.31 

2.1 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม 3.30 3.23 3.17 3.23 

2.2 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน 3.43 3.32 3.31 3.35 

2.3 ทัศนคติตอวิชาชีพ 3.67 3.45 3.41 3.51 

2.4 ความมั่นใจในตนเอง 3.16 3.05 2.96 3.05 

2.5 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน 3.53 3.41 3.49 3.48 

2.6 ความสามารถในการเรยีนรู 3.49 3.34 3.37 3.40 

2.7 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตัดสินใจ 3.20 3.11 3.16 3.15 

2.8 ความคิดริเริ่มในการสรางงาน และเสนอความคิด 3.22 3.05 3.14 3.13 

2.9 การจดัการและวางแผน 3.17 2.94 3.15 3.08 

2.10 การตอบสนองตอการสั่งการ 3.43 3.34 3.35 3.37 

2.11 ความรับผิดชอบเปนผูท่ีไววางใจได 3.40 3.45 3.38 3.41 

2.12 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัตติามวัฒนธรรมขององคกร 3.43 3.46 3.46 3.45 

2.13 ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ 3.27 3.11 3.04 3.13 

2.14 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ 3.51 3.56 3.50 3.52 

2.15 มนุษยสมัพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 3.54 3.51 3.43 3.49 

2.16 ความเปนผูนํา 3.16 3.08 3.15 3.13 

2.17 คุณธรรม จริยธรรม 3.84 3.75 3.71 3.77 

2.18 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ 2.86 2.71 3.04 2.86 

3 การเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 3.23 3.16 3.22 3.20 

3.1 รูความถนัดของตนเองท่ีจะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง 3.30 3.14 3.24 3.22 

3.2 เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 3.25 3.02 3.19 3.14 

3.3 มีทักษะในการหางาน มโีอกาสไดงานเร็ว และงานด ี 3.12 3.05 3.13 3.09 

3.4 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา 2.99 2.99 2.98 2.98 

3.5 เมื่อสาํเรจ็การศึกษาจะสามารถเปนบัณฑติท่ีมีศักยภาพท่ีดีกวา 3.43 3.42 3.46 3.43 

3.6 เมื่อเขาทํางานจะลดระยะทดลองงานลงได 3.29 3.32 3.32 3.30 

เฉลี่ยรวม 3.32 3.22 3.25 3.26 
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ตารางท่ี ค 8  ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนท่ีนักศึกษา

ไดรับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (จาก 5 คะแนน) 

ที่ หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2553 2/2553 3/2553 

1 พ้ืนฐานวิชาการ การปฏิบัติงานและการนําความรูกลับมา

ประยุกตใช 4.13 3.86 4.11 4.03 

1.1 ความรูความสามารถทางดานวิชาการ 4.10 3.81 4.09 4.00 

1.2 ความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงาน 4.19 3.97 4.17 4.11 

1.3 คาดวาผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ

ประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจวิชาการมากขึ้น 
4.11 3.81 4.11 4.01 

2 การพัฒนาตนเอง 4.18 4.00 4.18 4.12 

2.1 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม 4.31 4.09 4.22 4.21 

2.2 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน 4.29 4.01 4.18 4.16 

2.3 ทัศนคติตอวิชาชีพ 4.27 4.13 4.30 4.23 

2.4 ความม่ันใจในตนเอง 4.13 3.81 4.14 4.03 

2.5 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน 4.34 4.08 4.38 4.27 

2.6 ความสามารถในการเรียนรู 4.19 4.12 4.24 4.18 

2.7 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตัดสินใจ 4.06 3.94 4.04 3.01 

2.8 ความคิดริเริ่มในการสรางงาน และเสนอความคิด 4.01 3.91 4.04 3.99 

2.9 การจัดการและวางแผน 4.05 3.94 4.18 4.06 

2.10 การตอบสนองตอการส่ังการ 4.17 4.06 4.29 4.17 

2.11 ความรับผิดชอบเปนผูท่ีไววางใจได 4.26 4.09 4.30 4.22 

2.12 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร 4.18 4.06 4.19 4.14 

2.13 ทักษะการส่ือสาร และการนําเสนอ 4.06 3.81 4.03 3.96 

2.14 ความมุงม่ันและตองการความสําเร็จ 4.43 4.24 4.25 4.31 

2.15 มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอื่น 4.44 4.27 4.40 4.37 

2.16 ความเปนผูนํา 3.88 3.79 3.95 3.87 

2.17 คุณธรรม จริยธรรม 4.28 4.13 4.32 4.24 

2.18 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ 3.60 3.33 3.72 3.55 

3 การเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 4.10 3.85 4.09 4.01 

3.1 รูความถนัดของตนเองท่ีจะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง 4.22 3.92 4.14 4.09 

3.2 เกิดความม่ันใจในความสามารถของตนเอง 4.13 3.88 4.07 4.03 

3.3 มีทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงานเร็ว และงานดี 4.03 3.77 4.12 3.97 

3.4 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา 3.84 3.62 3.91 3.78 

3.5 เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกวา 4.29 4.14 4.33 4.25 

3.6 เม่ือเขาทํางานจะลดระยะทดลองงานลงได 4.10 3.79 4.00 3.96 

เฉลี่ยรวม 4.15 3.95 3.96 4.08 
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ตารางท่ี ค 9  ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2554 
ตอคุณภาพสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงาน (จาก 5 คะแนน) 
 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2554 2/2554 3/2554 

1 ความเขาใจในปรัชญาของหลกัสตูรสหกิจ
ศึกษา 

3.77 3.69 3.73 3.73 

1.1 เจาหนาท่ีระดับบริหาร 3.77 3.57 3.55 3.63 

1.2 พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) 4.04 3.97 3.94 3.98 

1.3 พนักงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและ
ปฏิบัติงานดวย 

3.50 3.54 3.69 3.58 

2 การจัดการและสนบัสนนุการปฏบัิติงานสห
กิจศึกษา 

3.91 3.88 3.85 3.88 

2.1 การประสานงานและจดัการดแูล
นักศึกษาภายในสถานประกอบการ 

3.79 3.88 3.80 3.82 

2.2 การใหคําแนะนําดูนักศึกษาของฝาย
บุคคล 

3.71 3.54 3.59 3.61 

2.3 บุคลากรในสถานประกอบการใหความ
สนับสนุนและเปนกันเอง 

4.22 4.23 4.15 4.20 

3 คุณลักษณะและคุณภาพงานท่ีไดรับ
มอบหมาย (Job Description) 

3.89 3.81 3.84 3.85 

3.1 ปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมาย 3.93 3.84 3.85 3.87 

3.2 งานท่ีไดรบัมอบหมายตรงกับสาขา
วิชาเอกของนักศึกษา 

3.95 3.70 3.85 3.83 

3.3 งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับท่ีบริษัท
เสนอไวในแบบเสนองาน 

3.84 3.83 3.75 3.81 

3.4 งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับความ
สนใจของนักศึกษา 

3.86 3.76 3.81 3.81 

3.5  ความเหมาะสมของหัวขอรายงานท่ี
นักศึกษาไดรบัมอบหมาย 

3.86 3.90 3.93 3.90 

4 การมอบหมายงานและการติดตามงาน
ของ (Job Supervisor) 

3.98 3.96 4.00 3.98 

4.1 สถานประกอบการจดั Supervisor 
ดูแลนักศึกษาตั้งแตวันแรกท่ีเขางาน 

4.17 4.19 4.23 4.20 

4.2 ความรูความสามารถและประสบการณ
วิชาชีพของ Supervisor 

4.21 4.31 4.28 4.27 

4.3 เวลาท่ี Supervisor ใหแกนักศึกษาดาน
การปฏิบัติงานและเขียนรายงาน 

3.77 3.79 3.79 3.78 

4.4 ความสนใจของ Supervisor ตอการให
คําปรึกษางานและมอบหมายงาน 

3.95 3.88 3.99 3.94 

4.5 การใหความสําคญัตอการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ Supervisor 

4.06 4.06 4.00 4.04 

4.6 ความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือ
สําหรับนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติงาน 

3.84 3.72 3.94 3.83 

4.7 การดูแลจัดทําแผนงานตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติงาน 

3.86 3.79 3.74 3.80 

5 นักศึกษาพอใจโดยภาพรวมตอสถาน
ประกอบการ 

4.03 3.96 4.06 4.02 
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ตารางท่ี ค10   ความคิดเห็นของนักศึกษา ปการศึกษา 2554 เกี่ยวกับภาพรวมและปรัชญาของศูนย
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (จาก 5 คะแนน) 

 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2554 2/2554 3/2554 

1 เปนการเพิ่มประสบการณวชิาชพีแก

นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวา

การฝกงานในระบบเดิม 

4.38 4.10 4.32 4.27 

2 บัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษาจะ

มีคุณสมบัติบุคลากรที่พึงประสงคของ

สถานประกอบการมากกวาหลักสูตรปกต ิ

4.49 4.21 4.46 4.39 

3 On Job Training ของบัณฑิตหลักสูตร

สหกิจศึกษาจะสัน้กวาบณัฑิตหลักสูตร

ปกติ 

4.49 4.15 4.30 4.31 

4 เปนวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานประกอบการ

ตลอดเวลา 

3.94 3.81 4.09 3.95 

5 เปดโอกาสใหเกิดความเชื่อมโยงทาง

วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและสถาน

ประกอบการ 

4.53 4.18 4.29 4.33 

6 สถานประกอบการ นักศึกษาและ

มหาวิทยาลยัไดประโยชนรวมกัน 
4.43 4.21 4.45 4.36 

7 ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา

การศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย 
4.44 4.09 4.31 4.28 
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ตารางท่ี ค 11  สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ใน ปการศึกษา 2554 (จาก 5 คะแนน) 

 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2554 2/2554 3/2554 

1 สหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน 4.22 4.22 4.28 4.24 

1.1 ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาท่ีไป

ปฏิบัติงาน 
4.36 4.34 4.39 4.36 

1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง 4.07 4.10 4.22 4.13 

1.3 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการ

กับมหาวิทยาลยัในอนาคต 
4.22 4.22 4.24 4.23 

2 ขอคิดเห็นตอการนิเทศงานของอาจารย 3.98 4.03 4.10 4.04 

2.1 การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอ

การปฏิบัติงานของนักศึกษาและสถาน

ประกอบการ 

4.19 4.26 4.32 4.26 

2.2 จํานวนครั้งท่ีอาจารยนิเทศงานสหกิจ

ศึกษาของอาจารย 
3.66 3.69 3.76 3.71 

2.3 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศกึษาของ

อาจารย 
4.08 4.15 4.20 4.15 

3 ความพึงพอใจตอการใหบริการ/

ประสานงานกับศูนยสหกิจศึกษา 
4.08 4.15 4.18 4.14 

 

ตารางท่ี ค 12 ความพึงพอใจของคณาจารยตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

                 เกี่ยวกับการประสานงานนิเทศงาน ในปการศึกษา 2554 (จาก 5 คะแนน) 

 

ที่ หัวขอประเมิน ภาคการศึกษา 
เฉลี่ย 

1/2554 2/2554 3/2554 
1 การนัดหมายสถานประกอบการ 4.63 4.66 4.67 4.65 

2 แผนที่สถานประกอบการ 4.31 4.44 4.32 4.36 

3 การจัดเตรียมแฟมประวัตินักศึกษา 4.66 4.69 4.66 4.67 

เฉลี่ยรวม 4.53 4.60 4.55 4.56 
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ตารางท่ี ค 13 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2554 

 

สวนที่ 1 รูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

หัวขอพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

1/2554 2/2554 3/2554 รวม 

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา 3.91 3.86 4.02 3.93 

    1.1 การกําหนดใหนักศึกษาสมคัรงานกอนไปปฏิบัติงาน 1 ภาค

การศึกษา 
4.31 4.24 4.27 4.27 

    1.2 นักศึกษาสมัครงานได 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการไดครั้ง

ละ 1 แหง 
3.78 3.78 4.01 3.86 

    1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีกําหนดใหนักศึกษาสมัครงาน 3.67 3.66 3.93 3.75 

    1.4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมสมคัรงานสหกิจศึกษา 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 

     2.1 การจดัตารางเรียนรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษา 

 (16.00-18.00 น.) 
3.80 3.89 4.13 3.94 

     2.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผาน

เกณฑการประเมิน) 
3.86 3.70 4.03 3.86 

     2.3 ความเหมาะสมของหัวขอท่ีจัดอบรม / 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 

 

สวนท่ี 2 ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

หัวขอพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

1/2554 2/2554 3/2554 รวม 

ความเขาใจของนกัศึกษาเกี่ยวกบัสหกิจศึกษา 4.05 4.05 4.18 4.09 

1.เอกสารท่ีนักศึกษาไดรับ ไดแก คูมือสหกิจศึกษา ปฏิทิน

กิจกรรม และตารางการอบรม/บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

ชวยทําใหนักศึกษาเขาใจหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา 

และเขาใจวิธีการดําเนินงานตางๆ ของศูนยสหกิจศึกษาฯ    

4.18 4.19 4.24 4.20 

      2. นักศึกษามีความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอท่ีจะ

อธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได 

3.92 3.90 4.13 3.98 
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สวนท่ี 3 คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

หัวขอพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

1/2554 2/2554 3/2554 รวม 

1. การใหบริการ : ทะเบียนนกัศึกษา 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 การกรอกแบบยืนยันคณุสมบัติกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.02 3.98 3.99 4.00 

    1.4 การยื่นคํารองตางๆ  3.82 3.86 4.13 3.94 

    1.5 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทะเบียนนักศึกษา 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 4.06 3.95 3.67 3.89 

     2.4 การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเลือกสถานประกอบการและการ

สมัครงาน  (กรณีไมเคยใชบริการไมตองตอบขอน้ี) 

3.94 3.80 3.63 3.79 

     2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพ่ือประกาศใหนักศึกษาทราบ 3.39 3.41 4.13 3.64 

     2.5 การประกาศผลการคัดเลอืกตรงตามกําหนดการ 3.39 3.40 4.17 3.65 

     2.6 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา 3.44 3.52 3.84 3.6 

3. การใหบริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ 3.91 3.89 4.09 3.96 

     3.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind) 3.96 3.94 4.08 3.99 

     3.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 4.07 4.03 4.06 4.05 

     3.3 การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจดับรรยาย

เตรียมสหกิจศึกษา 
3.98 3.92 4.17 4.02 

     3.4 การใหคําปรึกษาท่ีเหมาะสมแกนักศึกษา 3.94 3.89 4.16 4.00 

     3.5 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา 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 วาจาสภุาพ )  3.98 3.92 4.04 3.98 

     4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน  4.14 4.02 4.19 4.12 

     4.4 การอธิบายใหขอมลูตางๆ ท่ีเก่ียวกับระบบออนไลน  3.88 3.85 4.17 3.97 

     4.5 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา  3.73 3.68 4.05 3.82 

4. คุณภาพในการใหบริการโดยรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ 4.09 4.10 4.08 4.09 
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ตารางยุทธศาสตรของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปการศึกษา 2553-2557 

ยุทธศาสตร 
ประเด็นชี้นําการปฏิบัต ิ

ที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร 
แผนงานของยุทธศาสตร โครงการเชิงกลยุทธของแตละแผนงาน 

1.พัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการที่มีความรวมมือ
อยางเหนี่ยวแนนโดยอาศัยการ
สนับสนนุสหกิจศึกษาเชิงนโยบาย
และงบประมาณจากภาครัฐ 

1. สกอ. ใหการสนับสนุนสหกิจศึกษา
อยางเต็มที่ ทั้งในรูปนโยบาย และ
งบประมาณ (O) 
2. มีฐานขอมูลสถานประกอบการที่รวม
ดําเนินงานสหกิจศึกษา (S) 
3. เจาหนาที่มีความคุนเคยกับสถาน
ประกอบการ(S) 
4. สาขาวิชามีการกําหนดเงื่อนไขในการ
หางานเพิ่มมากข้ึน เชน ตองมี
คาตอบแทน (W) 

แผนพัฒนาคุณภาพงานสหกิจ
ศึกษา 

1.โครงการพัฒนาความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจ
ศึกษา เชน การจัดประชุมพนักงานทีป่รึกษาสหกิจศึกษา 
2.โครงการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาฐานขอมูลสําหรับการ
ประสานงานกับสถานประกอบการ 

2.ขยายความมือไปยังสถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพแหงใหม
โดยใชเครือขายบัณฑิต มทส. และ
สรางแรงจูงใจจากสิทธปิระโยชน
ทางภาษ ี

1. เครือขายบัณฑิตชวยหางานสหกิจ
ศึกษาเพิ่มมากข้ึน(O) 
2. มีมาตรการในการลดหยอนภาษ(ีO) 
3. มีฐานขอมูลสถานประกอบการ(S) 

1.แผนพฒันาความรวมมือโดย
อาศัยเครือขายบัณฑิต มทส. 
2.แผนประชาสัมพนัธสทิธิ
ประโยชนทีส่ถานประกอบการจะ
ไดรับจากการจัดสหกิจศึกษา 

1.โครงการจัดทาํฐานขอมูลเครือขายบัณฑิต มทส. เพื่อพัฒนาความ
รวมมือกับสถานประกอบการ 
2.โครงการประชาสัมพันธสิทธปิระโยชนทางภาษีใหแกสถาน
ประกอบการที่จัดสหกิจศึกษา 

3.พัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจ
ศึกษาเพื่อการใหบริการที่เปนเลิศ 

1. ติดตอกับสถานประกอบการโดยใช 
e-mail ข้ึน(O) 
2. การจัดระบบฐานขอมูลแผนที่สถาน
ประกอบการยังไมสมบูรณเพียงพอ (W) 
3. ใหคําปรึกษาผานมือถือตลอด 24 
ชั่วโมง (S) 
4.มีบริการใหคําปรึกษาผานมือถือตลอด 
24 ชั่วโมง (S) 
5.สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ (W) 
6.ไมมีฐานขอมูลสาํหรับสืบคนและ
ใหบริการนักศึกษา (W) 
7.ไมมี Office Hour (W) 
8.จํานวนพนักงานไมเพียงพอในบาง
เวลา (W) 

1.แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของ
ศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 
2.แผนพฒันารูปแบบการใหบริการ
นักศึกษา 

1. โครงการจัดตั้งสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-Office) 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศ 
3.โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการนักศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



 

 

ยุทธศาสตร 
ประเด็นชี้นําการปฏิบัต ิ

ที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร 
แผนงานของยุทธศาสตร โครงการเชิงกลยุทธของแตละแผนงาน 

4.พัฒนากองทุนการดําเนนิงานสห
กิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไมไดรับ
คาตอบแทน 

1. เศรษฐกิจโลกถดถอย  (T) 
2. มีองคกรภาครัฐและเอกชนใหทุน
แกนักศึกษาสหกิจศึกษา (O) 
3. มีมาตรการในการลดหยอนภาษ ี
(O) 

แผนงานจัดตัง้กองทุนสหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งกองทุนสําหรับนกัศึกษาที่ไมไดรับคาตอบแทน 

5.เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของ
พนักงานโดยอาศัยความรวมมือกับ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

1.ทํางานเปนทีม (S) 
2.มีระบบการประเมินความพึงพอใจ 
(S) 
3.มีจิตใจใหบริการ (S) 
4.มีเครือขายสหกิจศึกษาในแตละ
ภูมิภาค (O) 
5.คาตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานไมเหมาะสม (T) 
6.จํานวนนักศึกษาเพิ่มข้ึน (W) 
7.งานเรงดวนมีมากข้ึน (W) 
8.มีสมาคมสหกิจศึกษาไทย (O) 

แผนงานพฒันาบุคลากร 1.โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการทํางานของบุคลากรสหกิจศึกษา 
 2.โครงการประเมินประสทิธิภาพการทํางานของบุคลากรสหกิจศึกษา 

6.พัฒนาวิธีการเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหสอดคลองกับลักษณะ
สาขาวชิาชีพและความตองการของ
นักศึกษา 

1.จํานวนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํา
กวา 2 เพิ่มมากข้ึน (W) 
2.จํานวนสาขาวชิาเพิ่มมากข้ึน (W) 
3.นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ
มากข้ึน (T) 
4.มีระบบการประเมินความพึงพอใจ 
(S) 

แผนพัฒนารูปแบบการเตรียม
ความพรอมนักศึกษา 

 

โครงการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมนักศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

7.สรางบรรยากาศและปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมคีวามสุข 

1.สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบและขาด
ความมั่นคงปลอดภัย (W) 
2.มีจิตใจใหบริการ (S) 
3.อุทิศและทุมเทใหกับงาน (S) 
4.ทํางานเปนทีม(S) 

1.แผนงานปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทาํงาน 
2.แผนงานจัดหางบประมาณ
กอสรางอาคารสํานักงานศูนยสห
กิจศึกษาฯ แหงใหม 

1.โครงการ 5 ส และ Big Cleaning Day 
2.โครงการจัดหางบประมาณกอสรางอาคารสาํนักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ 
แหงใหม 
3.โครงการสัมมนาพนักงานประจําป 
4.โครงการพัฒนาจติและกาย 
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ยุทธศาสตร ประเด็นชี้นําการปฏิบัต ิ
ที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร 

แผนงานของยุทธศาสตร โครงการเชิงกลยุทธของแตละแผนงาน 

8.สรางความรวมมือกับสาขาวิชาใน
การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา
และคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัตงิาน 

1.นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ
มากข้ึน (T) 
2.สาขาวิชากําหนดเงื่อนไขการหา
งานเพิ่มข้ึน  (W) 
3.จํานวนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํา
กวา 2 เพิ่มข้ึน (W) 

แผนงานพฒันาความรวมมือกับ
สาขาวชิาในการพัฒนาคุณภาพ
งานสหกิจศึกษา 

โครงการสรางความรวมมือกับสาขาวิชาในการจัดหาสถานประกอบการที่
มีคุณภาพและคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน 

9.สรางความเขาใจและความรวมมือ
กับสถานประกอบการเพื่อใหมีการ
เสนองานอยางตอเนื่อง 

1.สถานประกอบการเขาใจสหกิจ
ศึกษาเพิ่มมากข้ึน(O) 
2.มีมาตรการในการลดหยอนภาษี 
(O) 
3.มีการติดตอกับสถานประกอบการ
โดยใช e-mail (O) 
4.เจาหนาที่มีความคุนเคยกับสถาน
ประกอบการ(S) 
5.มีจิตใจใหบริการ (Service mind) 
(S) 
6.มีระบบการประเมินความพึงพอใจ
จากทุกฝาย (S) 

แผนงานสรางความรวมมือกับ
สถานประกอบการในการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา 

1.โครงการเยี่ยมเยือนสถานประกอบการเพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับสห
กิจศึกษา 
2.โครงการสัมมนาสถานประกอบการประจาํป 
 

 

10.พัฒนาเครือขายสหกิจศึกษา
นานาชาติใหกวางขวางและมี
ประสิทธิภาพ 

1.มีสมาคมสหกิจศึกษาไทย (O) 
2.สกอ. ใหการสนับสนุนสหกิจศึกษา 
(O) 
3.นักศึกษาสหกิจศึกษาตางประเทศ
มีนอย (T) 

แผนงานพฒันาเครือขายสหกิจ
ศึกษานานาชาต ิ

1.โครงการพัฒนาความรวมมือสหกิจศึกษานานาชาต ิ
2.โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานสหกิจศึกษานานาชาต ิ
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ผลการคัดเลือกและตดัสินสหกิจศึกษาดีเดน 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 (โครงงานท่ีคัดเลือกตองมีอายุไมเกิน 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  โครงงานการศึกษาเพ่ือลดปญหาน้ํามันและไขมันจากโรงผลิตคลอริเนเตทพาราฟน 
ชื่อนักศึกษา  นางสาววนารี เชิดช ู

สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานประกอบการ บริษัท อินนิออส เอเซียติ๊ก เคมีภัณฑ จํากัด 

 
ชื่อโครงงาน  การซอมและบํารุงเครื่องจักรในแผนก Maintenance ชื่อนักศึกษา 
ชื่อนักศึกษา  นายนุกานต  ครูกระโทก 

สาขาวิชา  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
สถานประกอบการ บริษัท ซันโค โกเซ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ชื่อโครงงาน  ลดปญหาสียอยชิ้นงาน BOTTOM CASE S3141 สี HS-700 SUPPER BLACK ชื่อ
นักศึกษา  นายชนะพล  แสงทอง   

สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สถานประกอบการ บริษัท ไดซิน จํากัด 
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ชื่อโครงงาน  การกูระบบแอรไอออไนเซอรของสายการผลิตสไลดเดอรแฟบ 
ชื่อนักศึกษา  นางสาว ชมภูนุช ชัยชนะ 
สาขาวิชา  ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สถานประกอบการ บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
 

5.2 ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ (โครงงานหรืองานประจํา) 

ชื่อโครงงาน  การสรางการรับรูผลิตภัณฑแบตเตอรี่ยัวซา ผานสื่อ TVC 

ชื่อนักศึกษา  นายภานุ ศรัณยคุปต 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถานประกอบการ บริษัท แบตเตอรี่ยัวซา ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ชื่อโครงงาน  การลดตนทุนดานโลจิสติกสในการนําเขาจากประเทศจีน 

ชื่อนักศึกษา  นางสาวพิชชานันท  ธัญญาพานิชย 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สถานศึกษา  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถานประกอบการ บริษัท เซนทรัลรีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 

ชื่อโครงงาน  การวางแผนการตลาด โดยเนนการสื่อสารการตลาด เนื้อหมูอนามัย HyMEAT  

ชื่อนักศึกษา  นางสาวบงกช บุญอินทร 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถานประกอบการ บริษัท เบทาโกรเซฟตี้มีทแพ็คก้ิง จํากัด 

ชื่อโครงงาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเบิกสินคา 

ชื่อนักศึกษา  นายพีรพงศ วงศอัศวนฤมล 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถานประกอบการ บริษัท ออฟฟซ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด 

 



 

จ-4 
 

 

ชื่อโครงงาน  โครงงานสภาเด็กและเยาวชน องคการบริหารสวนตําบลตาเกา 

ชื่อนักศึกษา  นายวิทูล  ทองรส 

สาขาวิชา  รัฐศาสตร 

สถานศึกษา  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

สถานประกอบการ องคการบริหารสวนตําบลตาเกา 

    

6. นวัตกรรมสหกิจศึกษา 

ชื่อนวัตกรรม  กิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฎิบัติสหกิจศึกษา (Co-operative Education Self- 

Reflection) เพ่ือสงเสริมการประเมินพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

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 อ่ัวกลาง 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

สถานประกอบการ Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd, Malaysia 

  

โครงงาน การศึกษาภายใตพ้ืนผิวโลก 

นักศึกษา นายซอและห ดือเระ  

สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

สถานประกอบการ Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA)  
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