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บทที่ 1 

ภาพรวมของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

1.1 ประวัติความเปนมา 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนการศึกษาที่ดีที่ทํารวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ  โดยการสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ
อยางมีระบบ ทําใหนักศึกษาเรียนรูประสบการณจากการไปปฏิบัติงาน (Work-based learning) มี
คุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด การสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสถาน
ประกอบการและมหาวิทยาลัยฯ ในศูนยสหกิจศึกษาฯ เปนกลไกที่ทําใหเกิดความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอยางตอเนื่องตลอดไป วิธีการของสหกิจศึกษาจะเนน
ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกันสูงสุด 

มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งหนวยงานกลางที่เรียกวา “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” 
ข้ึนในปการศึกษา 2537 และเปล่ียนเปน “ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ในปการศึกษา 2551 
ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณาจารย (สาขาวิชา) กับสถานประกอบการ โดยมีภารกิจหลักตั้งแตการ
ประชาสัมพันธสหกิจศึกษา การจัดหางานที่มีคุณภาพ การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการเลือกสถาน
ประกอบการและการทํางาน การประสานงานการนิเทศ       การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไป
ปฏิบัติงาน และงานแนะแนวและพัฒนาอาชีพ เปนตน โดยมีรายละเอียดของแตละภารกิจดังนี้ 

1. งานพัฒนางานสหกิจศึกษา        มีภารกิจดังนี้ 
- จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพใหแกนักศึกษาทั้งในและตางประเทศ เชน ประชาสัมพันธ

สหกิจศึกษาไปยังองคกรผูใชบัณฑิต เชน สถานประกอบการ กลุมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม 
หอการคา  องคกรภาครัฐ เปนตน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและรวมมือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
รวมกับมหาวิทยาลัย  

- ติดตามงานจากองคกรผูใชบัณฑิต พัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งติดตามผลการคัดเลือก 
นักศึกษา 

- งานจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) 
- งานพัฒนาเครือขายบัณฑิต 
- งานสหกิจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- งานอบรมเตรียมความพรอมพี่เลี้ยง  / ฝายบุคคล หรือผูที่เกี่ยวของ 
- งานวิจัยสหกิจศึกษา 
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2. งานพัฒนาอาชีพ 
- งานอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา รับผิดชอบในดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชน 

การทดสอบ EQ การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา การพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะอื่น ๆ ที่
จําเปนตอการทํางาน เชน ทักษะการสื่อสาร  การเขียนรายงานและการนําเสนอ เทคนิคการสรางความ
มั่นใจในตนเอง  ประสานงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   

- จัดกิจกรรมสหกิจศึกษาเชน ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 2 
มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากอนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมสัมภาษณสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรม
รายงานความกาวหนาระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา  

- งานแนะแนวใหคําปรึกษา  ใหขอมูลและคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับขอมูลสถาน
ประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ลักษณะธุรกิจของสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงาน แกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

- งานพัฒนาอาชีพ เชน คลินิกงานงานอาชีพ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงงานบัณฑิต การ
สัมภาษณงานบัณฑิต งานประกาศงานบัณฑิต งานรับสมัครงานบัณฑิต  กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน
บัณฑิต งานติดตามบัณฑิต การวิเคราะหสภาพการจางงานความตองการแรงงานของตลาดแรงงาน 
เปนตน 

- พิจารณาคํารองของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
- บริการขอมูลบัณฑิตแกสถานประกอบการที่ตองการรับสมัครงานบัณฑิต 
 

 3. งานบริหารงานทั่วไป มีภารกิจดังนี้  
- ประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษา  
- งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษาและรับคํารองตาง ๆ ไดแก  การขอเลื่อนภาคการศึกษาที่

จะไปปฏิบัติงาน  การยื่นคํารองพิจารณาคุณสมบัติไมครบถวน เปนตน 
-  งานวางแผน งบประมาณ การเงินของศูนย 
- ประสานการจัดประชุมตาง ๆ ของศูนย เชน ประชุมคณาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประชุม

คณะกรรมการประจําหนวยงาน 
- จัดทําแฟมประวัติการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
- ประสานงานกับสถานประกอบการ คณาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในการนิเทศงาน

นักศึกษา 
- ประสานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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- ประสานงานการจัดทําสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 
- งานธุรการตาง ๆ เชน งานรับ-สงหนังสือ ออกเลขหนังสือ งานบันทึกการเขา-ออกงาน การ
ลางานของพนักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ งานดานพัสดุสํานักงาน เปนตน  

3. งานสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภารกิจดังนี้ 
- งาน MIS เชน ดูแลและปรับปรุงเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาฯ ดูแลและปรับปรุงฐานขอมูล
สถานประกอบการ เปนตน 

- งานพัฒนา web site ศูนย ฯ 
- จัดทําขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา 
- งานดานการดูแล และสืบคนฐานขอมูลสถานประกอบการ Oracle 
- งานแบบสอบถามออนไลนกิจกรรมกอนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- งานระบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาออนไลน 
- งานพัฒนา web site ศูนย ฯ 
- ทํารายงานการดําเนินงานของศูนย ฯ 

1.2 ปณิธาน 

 “รวมสรางคุณภาพบัณฑิต รวมเสริมคุณคาชีวิต ดวยประสบการณทํางาน” 
1.3 วิสัยทัศน 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมุงมั่นใหบริการดวยความเปนเลิศ เพื่อใหผูรับบริการเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด โดยจะรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ (สถานประกอบการ คณาจารยและ
นักศึกษา) อยางเหนียวแนน และดํารงไวซึ่งความเปนผูนําทางสหกิจศึกษาของประเทศไทยและกาวสู 
สหกิจศึกษาระดับนานาชาติในที่สุด 
1.4 พันธกิจ 

1) จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาชีพ 

2) จัดเตรียมความพรอมนักศึกษาในทุก ๆ ดานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3) ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาไดอยางทันทวงที ถูกตอง แมนยํา สอดคลองกับความ
ตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

4) พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ตอเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานในประเทศ 
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1.5 โครงสรางองคกรและการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

รองอธิการบดี 
ฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
ี

คณะกรรมการประจําศูนยฯ 

หัวหนาฝาย
พัฒนาอาชีพ 

 
-เจาหนาที่สหกิจ 
  ศึกษา (พัฒนา 
 ศักยภาพ
นักศึกษา) 
-เจาหนาที่สหกิจ 
  ศึกษา (พัฒนา 
  อาชีพ) 
 

หัวหนาฝาย
บริหาร 
งานทั่วไป 

-เจาหนาที่
บริหาร  
 งานทั่วไป 
-พนักงานธุรการ 

หัวหนาฝาย
สารสนเทศสห

กิจศึกษา 
-เจาหนาที่สหกิจ
ศึกษา 
(สารสนเทศ) 
-พนักงานธุรการ 
(งานฐานขอมูล) 

หัวหนาฝาย  
พัฒนางาน 
สหกิจศึกษา 

-เจาหนาที่สหกิจ  
 ศึกษา (วิจัย) 
-เจาหนาที่สหกิจ 
  ศึกษา (จัดหา
งาน) 
-เจาหนาที่สหกิจ 
  ศึกษา (จิตวิทยา 
  อุตสาหกรรม) 
 

อธิการบดี 
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ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  แบงการปฏิบัติงานออกเปน 4 ฝาย ไดแก (1) ฝาย
บริหารงานทั่วไป มีเจาหนาที่สหกิจศึกษา 5 คน (2) ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีเจาหนาที่สหกิจ
ศึกษา 5 คน (3) ฝายพัฒนาอาชีพ มีเจาหนาที่สหกิจศึกษา 3 คน และ (4) ฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา 
มีเจาหนาที่สหกิจศึกษา 1 คน โดยมีผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ และรองผูอํานวยการศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ เปนผูบริหาร  มีเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปทําหนาที่เปนเจาหนาที่สหกิจศึกษา และมีพนักงาน
ธุรการเปนผูปฏิบัติงานภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ 
1.6 ขอมูลบุคลากร 

ในปการศึกษา 2552 มีบุคลากรทําหนาที่ในการบริหาร จัดการ และประสานงานกับทุกฝาย
ที่เกี่ยวของเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตร โดยมีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในศูนยสหกิจศึกษาฯ ดังนี้  

1) ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จํานวน 1 คน เปนผูบริหารขององคกร 

2) รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จํานวน 1 คน เปนผูบริหารของ
องคกร 

3) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ทําหนาที่เปนเจาหนาที่สหกิจศึกษา จํานวน 12 คน การศึกษา
ระดับปริญญาเอก 1 คน และปริญญาตรี 11 คน ทําหนาที่จัดหางาน  ใหคําปรึกษา  จัดอบรมเตรียม
ความพรอมนักศึกษา ประสานงานนิเทศงานสหกิจศึกษา และดูแลการวางแผนการดําเนินงาน การ
จัดทํางบประมาณและเงินสํารองจายของศูนย 

4) พนักงานธุรการ จํานวน 2 คน ทําหนาที่เปนเจาหนาที่งานสารบรรณและดูแลงานเอกสาร
ของศูนยสหกิจศึกษา ฯ 

  วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนบุคลากร รวม ต่ํากวา 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1.สายวิชาการ 2 - - - 2 - 2 - - 

2.สายปฏิบัติการ   

   วิชาชีพและ 

   บริหารงานทั่วไป 

12 2 11 - 1 - - - - 

รวม 14 2 11 - 3 - - - - 
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บทที่ 2 

การประกันคุณภาพภายในและตัวบงช้ี 
 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยและศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดกําหนดตัวบงชี้ในการ
ประกันคุณภาพภายในของศูนยสหกิจศึกษาฯ เปน 7 องคประกอบคุณภาพ 22 ตัวบงชี้  ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  องคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาฯ 
 

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ 
ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน ตัวบงชี้ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 6 
เดือน 
ตัวบงชี้ 2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
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ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

ตัวบงชี้ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
  

ตัวบงชี้ 7.1 คณะกรรมการบริหารประจํา
หนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันศูนยสหกิจศึกษาฯให
แขงขันไดในระดับสากล 
ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน 
ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ
เรียนรู 
ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร และการเรียนการสอน 
ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน 
ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
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ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล 
7.10 ความพึงพอใจของผูรับบริการแบบรวม
บริการประสานภารกิจ 

 
 
 

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบงชี้ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกหนวยงานรวมกัน 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 
ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบที่ 10  การดําเนินงานสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ 

ตัวบงชี้ 10.1 ผลสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา สถานประกอบการ และ
มหาวิทยาลัย 
ตัวบงชี้ 10.2 ผลสําเร็จในการพัฒนาอาชีพใหกับ
นักศึกษา 

 
 
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดกําหนดรายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินในแตละตัวบงชี้  

ดังตอไปนี้ 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบงชี้  : ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการ
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา ไดแก การประสานงานจัดหางานสหกิจ
ศึกษา การประสานงานการนิเทศงานสหกิจศึกษา การอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา การให
คําปรึกษาและการพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา  เปนตน ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึง 
ปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ เปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม 
 
แนวปฏิบัติที่ดี : 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ 
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย 
(target) ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
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3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปน 
ประจําอยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานตอผูบริหารระดับและตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย
สหกิจศึกษาฯ  

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
(goal) เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ    
และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  

1. ปรัชญาหรือปณิธานของศูนยสหกิจศึกษาฯ 
2. แผนกลยุทธแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของศูนยสหกิจศึกษา

ฯ 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนด 

ปรัชญา หรือปณิธาน  กลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับ 

ภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาฯ และมหาวิทยาลัย 
5.   รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุก 

ภารกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ  และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ 

หนวยงาน 
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวาศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการ 

รายงานการดําเนินงานตัวบงชี้นี้ตอผูบริหารและตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ 
  8.   เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับ 
สภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป 

ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ             

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ   
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย 

ปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
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เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ 
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 :     รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด                                       
 
ชนิดตัวบงชี้ :       ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :      พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดาน
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานงานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังนี้ 
  1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ  
เปาหมายในแตละตัวบงชี้และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตาม              
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป 
      2.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 

2.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือ   
ไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล 

2.3 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของศูนยสหกิจศึกษาฯ 
 

หมายเหต ุ   การคิดรอยละตัวบงชี้นี้  คํานวณมาจาก    
 
  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย    x 100 

          จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 
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เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
 
  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 
หลักการ 
  การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกําหนดปจจัย
ปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งองคกรภายในและภายนอกหนวยงาน นอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง 

 มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
3. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงาน 

                              คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications  

                               Framework for Higher Education)  สํานักงานคณะกรรมการการ 
                               อุดมศึกษา 
 

ตัวบงชี้    จํานวน  4  ตัวบงชี้  ประกอบดวย  
   2.9    รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ 
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                                 อิสระภายใน 6 เดือน 
   2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
   2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
   2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 
            ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  
                                  คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน 
            ส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.9  :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ 
                              อิสระภายใน 6 เดือน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :   หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจะมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของการผลิตบัณฑิตไวอยางชัดแจง อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต  ความรูความเชี่ยวชาญ
และทักษะในการประกอบอาชีพ   ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้ที่สะทอนใหเห็นวาวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ของหลักสูตรของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคหรือไมอยางไร  รวมทั้งสะทอนคุณภาพของบัณฑิตดวย 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :     ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักสูตรอางอิงที่เกี่ยวของ อาทิ : 
เอกสารหลักฐานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จําแนกเปน 

-  จํานวนบัณฑิตทั้งหมด (นับต้ังแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให 
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ) 

-  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําพรอมเงินเดือนเริ่มตนหรือรายไดประจําจาก 
การเปนผูประกอบการ 

-  ขอมูลบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
 
หมายเหตุ  :  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา  หมายถึง  ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนใน
หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้น ๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  โดยไมนับรวมผูที่ศึกษา
ตอในระดับบัณฑิตศึกษา  การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ
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สรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได   สําหรับการนับจํานวนผูที่มีงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา  ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จ
การศึกษาเทานั้น  ไมนับผูที่มีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 1 - รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.10  : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :   คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่เห็นไดอยางชัดแจงเชิงประจักษ  การไดงานทําในระยะเวลาที่สมควร  การไดรับการ
ยอมรับจากสังคม  การไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ การไดรับเงินเดือนตรงตาม
คุณวุฒิหรือสูงกวาคุณวุฒิก็ถือเปนตัวบงชี้หนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังที่ระบุไว
ในตัวบงชี้ที่ 2.9  
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา

เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา

เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 100  ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 :  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :     ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาจากหนวยงานถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความตองการ
ของสังคม  โดยทั่วไปแลวการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ดานที่
สอดคลองกับพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะ
งานในสาขานั้น ๆ  ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยระดับความพึงพอใจ
ใหสํารวจโดยใชคะแนน 5 ระดับ 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :   ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต โดยเปนคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ที่ไดจาก
การประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวย ต้ังแต 1 - 3 ป ทั้งนี้ การประเมินตองครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ไดแก 
ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน  และคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12   : รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ป 
    ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  
    คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม 
               ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 0.003 - รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 - รอยละ 0.029 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030  

 
 

 
  
สูตรการคํานวณ  :  

 จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาปการศึกษา 2552 (จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปที่ผานมา) 
ที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษา 2552 

 จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานใน ปการศึกษา 2552  
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

หลักการ 
  การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริม
เพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม
หลักสูตร  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษย
เกา และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริม
จากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก ความรู ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
  1.  มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2.  มาตรฐานกิจการนักศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3.  รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications  
                             Framework for Higher Education)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ตัวบงชี้    จํานวน  1  ตัวบงชี้  ประกอบดวย 
   3.2    มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ 
                                 ของบัณฑิตที่พึงประสงค 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 :     มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ 
                                    ของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมและ
ครบถวน  กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคการ
นักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) ความรู  (2) 
ทักษะการคิด  (3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  (4) ทักษะการวิเคราะหและ
การสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   
 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
  1.  มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งโดยหนวยงานและ
โดยองคการนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตลอดจนสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 
  2.  มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวนอยางนอยใน
กิจกรรมตอไปนี้ 
        2.1  กิจกรรมวิชาการ 
        2.2  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
        2.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
        2.4  กิจกรรมนันทนาการ 
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        2.5  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
3. มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินศูนยหรือกิจกรรม ทั้งที่ 

ดําเนินการ โดยหนวยงานและโดยองคการนักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกสิ้นป
การศึกษา 
  4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง 
 
 
 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวา หนวยงานมีการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค อาทิ 

1. คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทํา 
หนาที่กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  2.   จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา   จําแนกตามประเภทกิจกรรม 
อาทิ  กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
ส่ิงแวดลอม  กิจกรรมนันทนาการ   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  3.   หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ 
สงเสริมงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  5.   คูมือนักศึกษาจากฝายกิจกรรมนักศึกษา 

6.   เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งที่จัดโดยหนวยงาน 
และองคการนักศึกษา   

7.   เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของหนวยงาน 
เกณฑมาตรฐาน    :  ระดับ 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ 
หนวยงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. มีการสงเสริมใหหนวยงานและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก 
ประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 

    - กิจกรรมวิชาการ  
    - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
    - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
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    - กิจกรรมนันทนาการ 
    - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย 

หนวยงานและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยาง 

ตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย

ทําหนาที่ ในการกํากับ ดูแลการทํ างานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ปจจัยที่
สถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาที่บริหารจัดการใหมีคุณภาพไดแก ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูล การ
บริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว  โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

ตัวบงชี้  จํานวน 9 ตัวบงชี้  ประกอบดวย 
  7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน 

       สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 
  7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
  7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
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  7.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว 
                                ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7.5   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
7.6   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 
7.8   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา    
7.9   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

บุคคล 
7.10 ความพึงพอใจของผูรับบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ 
 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 :  คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใชหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสหกิจศึกษ 
ใหแขงขันไดในระดับสากล  

 

ชนิดของตัวบงชี้ :      กระบวนการ 
 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดี
หรือไมข้ึนอยูกับวามีคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ ที่รับผิดชอบ ใหความสําคัญ และโปรงใส 
ติดตามกํากับดูแลสถานศึกษาอยางใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของ
สถาบัน ดูแลติดตามกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา มีการประชุมสภาสถาบันการศึกษาอยาง
สม่ําเสมอพิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินที่สถาบันนําเสนอ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี  : 
1. คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบาย

ของสถาบันรวมกับศูนยสหกิจศึกษา 
2. คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญของ

ภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาฯ อยางครบถวน 
3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน  

ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 และ
ตองสงเอกสารใหคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ อยางนอย 7 วันกอน
การประชุม 

4. มีการประเมินงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด โดยมีหลักเกณฑที่ 
ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
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5. คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน 
การปกปองผลประโยชน ของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพ
การศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลัก
คุณธรรม จริยธรรม การเปดโอกาสใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน เปนตน 

6. มีการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ และ
เปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป 

 
 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :       

1. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ เอกสารหลักฐานที่แสดงวาคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ  มีการ
บริหารจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพอาทิ รอยละของจํานวนครั้งและรอยละของการเขารวมประชุม
ของกรรมการในการประชุมจริงของคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ  หลักฐานจํานวนวันที่สง
เอกสารใหคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะใน
ประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลัก
คุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร การเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ ตอ
สาธารณชน เปนตน 
  3.  เอกสารหลักฐานที่แสดงวาคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ เชน เกณฑการ
ประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของศูนยสหกิจศึกษาฯ   รวมทั้งรายงานการนําผลที่ไดไปปรับปรุงการ
บริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ 
  4.    ความสําเร็จของความรวมมือระหวางคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ 
และศูนยสหกิจศึกษาฯ ในการพัฒนายุทธศาสตร  นโยบาย และแผนพัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศและ
การแขงขันได 
  5.    ความสําเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลัก 
ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ ไปสูศูนยสหกิจศึกษาฯ 
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เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
1. คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 

ยุทธศาสตรและนโยบายของศูนยสหกิจศึกษาฯ 
  2.   คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของศูนยสหกิจศึกษาฯ มากกวาปละ 2 คร้ัง 

3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ  อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน  
ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให
คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ อยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

4. คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ จัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหาร
สูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

4. คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลัก            
ธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  4  ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 

 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 :  ภาวะผูนําของผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ 
  

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของศูนยสหกิจศึกษาฯ คือ
ผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาฯ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม 
รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของศูนยสหกิจศึกษาไป
ในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหศูนยสหกิจศึกษาฯ เจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ 
ในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

2. มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน นักศึกษา และ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
  3.   มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของ
หนวยงาน  และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ   
  4.   มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคล 
และทรัพยากรอื่นๆ  
  5.   สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
 ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักหนวยงาน 
  6.   สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  

1. แผนงานและหรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและ 
ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว  ตลอดจนการ
ประเมินและปรับปรุง 

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารหนวยงาน ตลอดจน 
หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารศูนย 
สหกิจศึกษาฯ เชน หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหาร  หลักฐานการ
สงเสริมสนับสนุน  ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร   
  4.   รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงาน 
  5.   จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 
  6.   ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหารและการเตรียม
ผูบริหารในอนาคต 
  7.   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและคณะกรรมการบริหารศูนย
สหกิจศึกษาฯ ที่มีตอการบริหารงานของผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ  
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1.   มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2.   ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู 

โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.   มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน 

และเปนที่ยอมรับในหนวยงาน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ 

ประเมิน  และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้  7.3  :  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  
 
ชนิดของตัวบงชี้ :      กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู  โดยมี
การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน
ระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการ
ในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
  1.  หนวยงานมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการ 
จัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
สถาบันรับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 

2.  หนวยงานมีการดําเนินงานตามแผน  ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการ 
ความรูตามระบบ PDCA  อยางตอเนื่อง 

3.  หนวยงานมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ 
ภายนอกดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงาน 
  4.  หนวยงานมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชให 
เกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม  รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 
  
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :  

1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของหนวยงาน  
และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ 
ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
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3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรู 

ของหนวยงาน เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือ 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู  ฐานขอมูลดานการจัดการความรู  หลักฐานการ
สงเสริมสนับสนุน  เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ    

4. จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใช 
ในการปฏิบัติงาน 

5.   จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
  6.   จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของหนวยงาน 

7.   รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของ 
หนวยงาน เชน  จํานวนรางวัลตาง ๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู  ประสิทธิผลของการทํางาน
ที่เพิ่มข้ึน 
 
เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ  

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไม 
นอยกวา รอยละ 50 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
รอยละ 100 

4.   มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5.   มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให 

เปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 :    มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง
พอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 
 
แนวปฏิบัติที่ดี : 

1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษาบุคลากร 
อยางมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของสถาบัน) 

2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู  
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  การศึกษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูง
ใหประสบความสําเร็จ 

3.   มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของสถาบันและตามศักยภาพ ความ 
ถนัด ความสนใจของแตละคน  รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางาน  
โดยมีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน 

5.  มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสราง 
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน และสรางบรรยากาศที่ดีที่จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรและนําผลมาใชในการ 
ปรับปรุงการบริหารงาน  
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน  

1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และหลักฐานการ 
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ  
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เชน หลักเกณฑการ
รับเขา สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน  
เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบัน  
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน    

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม 
การศึกษาตอ การเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงวิชาการ 

5. สถิติการเขาออก (turnover)  ของบุคลากรทุกประเภท   
6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร 
7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะสั้น  ระยะ

ปานกลางและระยะยาว 
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับและนําผลการ 

ประเมินไปปรับปรุง 
  9.   รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน  
ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ทั้งใน
ระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห 
ขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน 
การปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ  มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีให 
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
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4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5.   มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6.   มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง 

ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ที่ 7.5 :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร และการเรียนการสอน  
 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน  เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุก
ระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร  เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงาน  ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและ
สารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   : 

1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและ 

ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

 
เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของหนวยงานผานระบบเครือขายกับสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ที่ 7.6  :      ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม 
                                     ในการพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาฯ 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :        ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ เปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ในทางตรงหรือทางออม การที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการที่ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีระบบการทํางานที่
เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ที่มีการประยุกตใช ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทาง 
ในการใหขอมูลขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับภารกิจ
ของ 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ อยางสม่ําเสมอ  
3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการ 

ปรับปรุงระบบการใหบริการ  การปรับปรุงระบบการจัดการของศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ  

4.   มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของศูนย   
สหกิจศึกษาฯ  โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของศูนย
สหกิจศึกษาฯ การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดสวน
เสีย 

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปน 
รูปธรรมใหผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและ
ผลสําเร็จในการทํางานของศูนยสหกิจศึกษาฯ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 

1. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกบุคคลภายนอกอยางโปรงใส  
อยางนอย 5 ชองทาง จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ  เว็บไซต การโฆษณา  โลโก 
การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว  

2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของบุคคคลภายนอกผานชองทาง 
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ตาง ๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ. เพื่อรับเร่ือง
รองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด 

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของบุคคลภายนอกไปประกอบการบริหารงาน  ดังนี้ 
3.1 มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ได 

จากการรับฟงความคิดเห็น   
3.2 มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของบุคคคลภายนอก 
3.3 มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือ 

รูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลภายนอกไปกําหนด   
แนวทางหรือแผนการบริหารงาน 

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก ดังนี้ 
4.1   คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษา   
4.2   รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาที่ 

  เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
         4.3  รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษา 
                                4.4  การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหวางสถาบันที่ปรึกษา 

5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 
โดยมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  ดังนี้ 

5.1 ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกที่  
      กําหนดไวอยางชัดเจน 
5.2  กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเร่ืองที่มีการตรวจสอบ  

โดยบุคคลภายนอก 
5.3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคบุคคลภายนอก 

 
เกณฑมาตรฐาน     :    ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ  
เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลภายนอกผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน 
โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง 

3. มีการนําความคิดเห็นของบุคคลภายนอกไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่ 
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี 
การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 
 
เกณฑการประเมิน  :   



 35

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
ตัวบงชี้ที่ 7.8  :  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :       เพื่อใหหนวยงานมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความ
เสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได 
ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตร
หรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี :       

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน โดยองคประกอบ 
ของคณะกรรมการฯ ควรมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่  รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 

2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมใน 
ดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ 
2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย 
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
5) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจาก 
มิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่
สงผลกระทบตอเปาหมายองคกรไดงายขึ้น 

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 4 T  
เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ   Treat : ลดหรือควบคุม   Transfer : โอน หรือกระจาย  Terminate : หยุด
หรือหลีกเลี่ยง 

5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชน 
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ในการควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได 
 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   

1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 
การศึกษา และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
ของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน 
กระบวนการบริหารการศึกษา เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของ
ทีมงานหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก  ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของหนวยงาน 

4. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความ 
เสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
สูงสุดของหนวยงาน  รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  รายงานขั้นตอนหรือ
รายละเอียดการดําเนินงานตามแผน  รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของ
สถาบัน  เอกสารการประเมินผลการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในหนวยงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร 
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย
ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ 
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
เสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ 
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง 
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนด 

แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  



 37

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.9     : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ 
                                     องคกรสูระดับบุคคล 
ชนิดของตัวบงชี ้ :        ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้  :      ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่หนวยงานจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน  โดยจะตองจัด
ใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึง
ระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :  

1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล 
และแผนงานการประเมินผลภายในสถาบันอุดมศึกษา 

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 
3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือ 

เทียบเทา 
4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทําคํารับรอง 

ระหวางผูบริหารระดับหนวยงานกับผูบริหารระดับคณะ 
5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

และเปาหมาย 
6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่ 

กําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ 
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน  

และมีผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว 
9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนําผลการ 

ประเมินผลการดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ 
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เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดย 

กําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค
และประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ 
หรือเทียบเทา 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
ของผูบริหารระดับตาง ๆ  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการ 

สรางแรงจูงใจ 
 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 -  7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.10 :  ความพึงพอใจของผูรับบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ 
  
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ความพึงพอใจของบุคลากรที่มารับบริการ โดยฝายบริหาร ใชแบบสอบถามถาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ ในสํานักวิชา ศูนย/สถาบัน สวน และ
หนวยงานตาง ๆ ถามแนวคิดของการบริหารงานแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ จากนั้นนําความ
คิดเห็นมาคิดคะแนนเฉลี่ย 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ คือ 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการแบบรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งการสํารวจความพึง
พอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 
   1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
   2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
   3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
   4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
หมายเหตุ : 
การคิดคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก 

คะแนนความคิดเห็นของผูตอบ 
 จํานวนผูตอบทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ตํ่ากวา 3.00 3.00 – 3.99 มากกวาหรือเทากับ 4.00 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 
หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของหนวยงาน โดยปกติแหลงเงินทุน
ของหนวยงานไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายไดเชน คาเลาเรียน
ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารหนวยงานจะตองทํา
ความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอ
จํานวนนักศึกษา คาใชจายที่หนวยงานใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายได
ทั้งหมดของหนวยงานภายหลังจากหักงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความ
รวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยาง
ครบถวน ส่ิงเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึง
ความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด  
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แผนพัฒนาการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจําป 
3. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง 
      มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
5. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

                               สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
6. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
7. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 

 
ตัวบงชี้  จํานวน 1 ตัวบงชี้  ประกอบดวย 

 
8.2   มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  
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ตัวบงชี้ที่ 8.2 :        มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน  
 

ชนิดของตัวบงชี้ :    กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและ 
ภายนอกหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด  แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับ 
สถานการณในโลกยุคปจจุบัน  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  
1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกันของ 

สถาบัน พรอมเปาหมายและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกันของ 

สถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงาน 

รวมกันของสถาบัน เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก  รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของ
สถาบัน  ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่เชื่อมโยงทุกหนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิด 
จากการใชทรัพยากรรวมกัน 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี  :   
1. สถาบันกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของหนวยงานรวมทั้งการใช 

ทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 
2. สถาบันกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันที่เปน 

รูปธรรม อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน  การจัดทําแผนการใชทรัพยากร  
3. สถาบันจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งหนวยงานและสามารถ 

เรียกใชไดอยางคลองตัว 
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 

 

เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในหนวยงาน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกหนวยงาน 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

หลักการ 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ

การพัฒนาคุณภาพของสถาบัน  โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา  กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่
เกิดขึ้น  ซึ่งจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  และมี
กระบวนการจัดการความรู  เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะ
ของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 
ตัวบงชี้  จํานวน  2  ตัวบงชี้  ประกอบดวย 

9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  

   9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 
บริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของหนวยงานตามที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย 
เปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและโดยหนวยงานตนสังกัด
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนให
มั่นใจวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี : 

1.หนวยงานจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปน 
สวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน 

2.มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของ
หนวยงานโดยตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นตองครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการและผลผลิต  ตลอดจนเปนตัวบงชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงาน  
ตาง ๆ  

1. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณทั้งการตรวจติดตาม  
การดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

2. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ระบบฐานขอมูล และมีการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :   

1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานและหลักฐานการ 
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบันและผูบริหาร
ทุกระดับ 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพ 
ของสถาบัน  ต้ังแตการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําสั่ง 
แตงตั้งหรือมอบหมายหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของสถาบัน ฐานขอมูลที่ใช
ในการประกันคุณภาพ  หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให
เขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของประชาคม   ขอมูลหรือ
หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน   กระบวนการจัดการความรูเร่ืองการประกันคุณภาพของสถาบัน  
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ 
การพัฒนาของหนวยงาน 

2.   มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก 
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4.   มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ   
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มี 
การติดตาม) 
  5.   มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

6.   มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และหนวยงาน 
  7.   มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง 
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :     ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :    ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดขึ้นทั้งในหนวยงาน ทั้งนี้ 
โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนมีการนําผลการประเมิน
ไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวาง
บุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม  หรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :    ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ดังนี้ : 

1. รายงานการตรวจติดตามภายในหนวยงานทุกระดับ 
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ 

สาธารณชน 
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน 
4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือ 

การปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ
มูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาหนวยงาน 
และบุคลากร 

6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต  
คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ 

1.   มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หนวยงานอยางตอเนื่อง 
  2.   มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน 

3.   มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่ 
เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 
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4.   มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน 
อยางตอเนื่อง 
  5.   มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา 
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  
   
เกณฑการประเมิน  :   
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
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องคประกอบที่ 10 การดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

หลักการ 
การดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสามารถแยกตามภารกิจหลักไดเปน 2 ประเด็น 

คือ การจัดสหกิจศึกษา และการพัฒนาอาชีพ โดยศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะทําหนาที่ในการ
ใหบริการ ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื่อให 3 ฝาย         
ที่เกี่ยวของ ไดแก นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย รวมกันจัดสหกิจศึกษาใหประสบความสําเร็จ 
ซึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญคือความพึงพอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของตางไดรับประโยชนจากการจัดสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพอยางแทจริง 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

3.  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  2  ตัวบงชี้  ประกอบดวย 
10.1  ผลสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจศึกษาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา สถานประกอบการ 

และมหาวิทยาลัย 
   10.2   ผลสําเร็จในการพัฒนาอาชีพใหกับนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 10.1 :  ผลสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจศึกษาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา สถานประกอบการ 
และมหาวิทยาลัย 

 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :   การดําเนินงานสหกิจศึกษาตองอาศัยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการเพื่อจัดประสบการณทางวิชาชีพใหกับนักศึกษา ในลักษณะของกระบวนการเรียนรูที่
เกินขึ้นนอกหองเรียน ถึงแมการดําเนินงานสหกิจศึกษาจะมีประโยชนตอนักศึกษาโดยตรง แตยังกอเกิด
ประโยชนกับมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน มหาวิทยาลัยใช
กระบวนการสหกิจศึกษามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการไดประโยชนจากงาน/โครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติ เปนตน ซึ่งถือวาเปน
ผลสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจศึกษาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ คือ 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย ซึ่งการสํารวจความ
พึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 3 ประเด็นสําคัญ คือ 
   1 .  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดํา เนินงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย คณาจารยนิเทศ และสถานประกอบการ 
   2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการดําเนินงานสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย คณาจารยนิเทศ และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
   3. ความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยหรือคณาจารยนิเทศตอนักศึกษา และการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 
หมายเหตุ : 
การคิดคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก 

คะแนนความคิดเห็นของผูตอบ 
 จํานวนผูตอบทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
ผลการประเมิน 

จากทุกฝายที่เกี่ยวของเฉลี่ย 
ตํ่ากวา 3.00 

ผลการประเมิน 
จากทุกฝายที่เกี่ยวของเฉลี่ย 
อยูระหวาง  3.00 - 3.99 

ผลการประเมิน 
จากทุกฝายที่เกี่ยวของเฉลี่ย 
มากกวาหรือเทากับ 4.00 
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ตัวบงชี้ 10.2   ผลสําเร็จในการพัฒนาอาชีพใหกับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :   การดําเนินงานสหกิจศึกษาและการพัฒนาอาชีพเปนภารกิจที่ตองดําเนินการ
ควบคูกัน การพัฒนาอาชีพ (Career Development) ที่เกิดขึ้นในตัวของนักศึกษาเปนผลจากการจัด   
สหกิจศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ผูที่จะประเมินไดดีที่สุดวาตนเองไดรับ
การพัฒนาอาชีพมากนอยเพียงไรจากการจัดสหกิจศึกษาคือตัวนักศึกษาเองวามีความพรอมหรือมี
ความมั่นใจที่จะเขาสูอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษาอันแสดงถึงผลสําเร็จในการพัฒนาอาชีพใหกับ
นักศึกษาของหนวยประสานงานสหกิจศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :   ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ คือ 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการประเมินตนเองของนักศึกษา ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไป
จะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 
   1. การเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
   2. สหกิจศึกษาชวยเพิ่มประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา 
   3. สหกิจศึกษาชวยบัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษาจะมีคุณสมบัติเปน
บุคลากรที่พึงประสงคของสถานประกอบการ 
   4. สหกิจศึกษาชวยการเรียนรูงานของบัณฑิตหลักสูตรสหกิจศึกษาหลังจาก
สําเร็จการศึกษานาจะสั้นลง 
หมายเหตุ : 
การคิดคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก 

คะแนนความคิดเห็นของผูตอบ 
 จํานวนผูตอบทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
ผลการประเมิน 

จากทุกฝายที่เกี่ยวของเฉลี่ย 
ตํ่ากวา 3.00 

ผลการประเมิน 
จากทุกฝายที่เกี่ยวของเฉลี่ย 
อยูระหวาง  3.00 - 3.99 

ผลการประเมิน 
จากทุกฝายที่เกี่ยวของเฉลี่ย 
มากกวาหรือเทากับ 4.00 

 
 



 ก-1

รายช่ือคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน 
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ประจําปการศึกษา 2553 
 
 

1. ผูอํานวยการศูนยสหกจิศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
2. รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี ประธานคณะทํางาน 
3. หวัหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา   คณะทํางาน  
4. หวัหนาฝายพัฒนาอาชพี    คณะทํางาน 
5. หวัหนาฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา   คณะทํางาน 
6. หวัหนาฝายบริหารงานทัว่ไป    เลขานุการและคณะทํางาน 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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แบบสอบถามนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2552 

Questionair_ID 

 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ  

       ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชน ในการพฒันาคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ เทานั้น 
 ขอใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระตามความคิดเห็นที่เปนจริงมากที่สุด  

  โดยกรอกคะแนนตามความคดิเห็น  และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)  

       5 = มากที่สุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง 2 = นอย  1 = นอยที่สุด -  ไมแสดงความคิดเหน็ 

ขอขอบคุณ 
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

 

เปนนักศึกษาสาขาวิชา  __________________________________   ชั้นปที ่ _________    เพศ      ชาย   หญิง 

สวนที่ 1  รูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกจิศึกษาฯ           

หัวขอพิจารณา 
 

ระดับความคิดเห็น /  
ความพึงพอใจ 
(1-5 หรือ -) 

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา  
    1.1 การกําหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาทุกคน  
    1.2 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง  
    1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งละ 16 สัปดาห  
    1.4 นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนด    
2. การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา  
    2.1 การกําหนดใหนักศึกษาสมัครงานกอนไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา  
    2.2 นักศึกษาสมัครงานได 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการไดครั้งละ 1 แหง  
    2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่กําหนดใหนักศึกษาสมัครงาน  
    2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมสมัครงานสหกิจศึกษา  
    2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน  
    2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ / สอบขอเขียน  
    2.7 สถานประกอบการใหสาขาวิชาเปนผูคัดเลือกนักศึกษา  
3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
     3.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (16.00-18.00 น.)  
     3.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (70 % จึงผานเกณฑการประเมิน)  
     3.3 ความเหมาะสมของหัวขอที่จัดอบรม / บรรยาย  
     3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย  
     3.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
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สวนที่ 2  ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศกึษา           

หัวขอพิจารณา 
 

ระดับความคิดเห็น /  
ความพึงพอใจ 
(1-5 หรือ -) 

1. เอกสารที่นักศึกษาไดรับ ไดแก คูมือสหกิจศึกษา ปฏิทินกิจกรรม และตารางการ    
       อบรม/บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ชวยทําใหนักศึกษาเขาใจหลักการ แนวคิด  
       กระบวนการสหกิจศึกษา และเขาใจวิธีการดําเนินงานตางๆ ของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

 

2.    นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอที่จะอธิบายใหผูอื่นเขาใจได  

สวนที่ 3  คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

หัวขอพิจารณา 
 

ระดับความคิดเห็น /  
ความพึงพอใจ 
(1-5 หรือ -) 

1. การใหบริการ : ทะเบียนนักศึกษา  (กรณีไมเคยใชบริการไมตองตอบขอนี้)            
    1.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)  
    1.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )  
    1.3 การกรอกแบบสํารวจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
    1.4 การยื่นคํารองตางๆ  
    1.5 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับทะเบียนนักศึกษา  
2. การใหบริการ : การจัดหางาน  
     2.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)   
     2.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )  
     2.3 ความรู ความสามารถในการจัดหางานใหแกนักศึกษา  
     2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพื่อประกาศใหนักศึกษาทราบ  
     2.5 การประกาศผลการคัดเลือกตรงตามกําหนดการ  
     2.6 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา  
3. การใหบริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ  
     3.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)  
     3.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )  
     3.3 การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจัดบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา  
     3.4 การใหคําปรึกษาที่เหมาะสมแกนักศึกษา  
     3.5 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา  
4. คุณภาพในการใหบริการโดยรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ  

ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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ประเด็นความคิดเห็น 

FM:CO4-2-04  Revise : 31/10/2008 

TERM 

หมายเหตุ

 
        
    

คําชี้แจง 
โปรดเติมขอความในชองวาง  และกาเครื่องหมาย    ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

5 หมายถึง   เห็นดวย หรอื เหมาะสม มากที่สุด 
4 หมายถึง   เห็นดวย หรอื เหมาะสม มาก 
3 หมายถึง   เห็นดวย หรือ เหมาะสม ปานกลาง 
2 หมายถึง   เห็นดวย หรอื เหมาะสม นอย 
1 หมายถึง   เห็นดวย หรอื เหมาะสม นอยที่สุด 
- หมายถึง  ไมมคีวามคิดเห็น 
 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อสถานประกอบการ________________________________________________________________________________________ 
1.2 สถานที่ตั้ง อําเภอ/เขต ____________________________________________1.3 จังหวัด _______________________________ 

   1.4 รายชื่อนกัศึกษาที่ไดรับการนิเทศในสถานประกอบการแหงนี้  จํานวน __________คน   
         1.4.1 ________________________________________Job No._____________________สาขาวิชา____________ 
         1.4.2 ________________________________________Job No._____________________สาขาวิชา____________ 
         1.4.3 ________________________________________Job No._____________________สาขาวิชา____________ 
         1.4.4 ________________________________________Job No._____________________สาขาวิชา____________ 
         1.4.5 ________________________________________Job No._____________________สาขาวิชา____________ 

สวนที่ 2   การใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ 
 ระดับความคดิเห็น  

 5 4 3 2 1 -  
    1. การนัดหมายสถานประกอบการ        
    2. แผนที่สถานประกอบการ        
    3. การจัดเตรียมแฟมประวตัินักศึกษา        
    4. กรณีใชรถยนต มทส        
          - การขับรถ        
         -  ความสุภาพ        
         -  การตรงตอเวลา        
     5. อื่น  ๆ        

ลงชื่อ…………………………………………….. 
            (___________________________________) 
             อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผูนิเทศงาน 

      วันที่นิเทศ _____/_______/_______ 

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

ID 

 

รายนามผูรวมนิเทศงาน 
1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
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สวนที่ 3   คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผน ตอสถานประกอบการ 1 แหง)  
 

ประเด็นความคิดเหน็ ระดับความคดิเห็น 
 5 4 3 2 1 - 
1. ความเขาใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา       
    1.1  ผูบริหาร       
    1.2  เจาหนาที่ฝายบุคคล       
    1.3  พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)       
2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัต ิ       
    2.1  ปริมาณงานมีความเหมาะสม       
    2.2  คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ       
    2.3  ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเส่ียงหรือกอใหเกิดอันตราย       
3. การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา       
    3.1  การประสานงานภายในสถานประกอบการระหวางฝายบุคคล 
           และ Job Supervisor เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

      

    3.2  ฝายบุคคล/ผูที่เกี่ยวของ มีการปฐมนิเทศ แนะนํากฎระเบียบตางๆ 
           ขององคกรใหนักศึกษาทราบ 

      

    3.3  ม ีJob Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาหแรกที่เขางาน       
    3.4  Job Supervisor  มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขาวชิาชพี 
           ของนักศึกษา 

      

    3.5  Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษาดานการปฏิบตัิงาน       
    3.6  Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษา 
           อยางเหมาะสม 

      

    3.7  มีการจดัทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน       
    3.8  มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยางเหมาะสม       
    3.9  จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ) ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม       
    3.10  มีความพรอมดานอุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน       

3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานของ 
นักศึกษา 

      

4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงนี ้       

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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ID 

สวนที ่4   คุณภาพนักศึกษา (1 แผน ตอนักศึกษา 1 ราย) 
   4.1 ชื่อนักศึกษา ___________________________________________4.2 สาขาวิชา ________________________ 
   4.3 เอกสารที่นักศึกษาสงกลับระหวางปฏบิัติงาน               4.4 หมายเลขงาน _____________________ 
          แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางปฏิบัตงิาน (FM:CO4-2-05) 

 แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน และพนักงานที่ปรึกษา (FM:CO4-2-06) 
 แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน (FM:CO4-2-07) 
 แบบแจงโครงรางรายงาน (FM:CO4-2-08) 

ประเด็นความคิดเหน็ ระดับความคดิเห็น 
 5 4 3 2 1 - 
1. ความรับผดิชอบตอหนาที่        
    1.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย       
    1.2 ปฏบิัติงานดวยความกระตือรือรน       
    1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยูเสมอ       
    1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด       
    1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน       
2. ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน       
    2.1 ปฏบิัติงานโดยใชความรู ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่       
    2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู       
    2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบัติการ       
    2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลําดับความสําคญัของงาน       
    2.5 ใฝรู สนใจศึกษาหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม       
3. คุณลักษณะสวนบุคคล       
    3.1 ปฏบิัติตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับขององคกรโดยเครงครัด       
    3.2 เขางานตรงเวลา ไมเคยขาด ไมเคยสาย        
    3.3 ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา       
    3.4 มีความขยัน อดทน สูงาน       
    3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เชน  ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับองคกร       
    3.6 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค       
    3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็น       
    3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ       
    3.9 มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น       
    3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ       
4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนนี้       

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
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คําชี้แจง   
 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่

ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน 
 2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 24 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล 
 3. โปรดใหคะแนนในชอง                      ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย - และโปรด

ใหความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)  5 = มากที่สุด    4 = มาก     3 =  ปานกลาง  2 = นอย    1 = นอยที่สุด 
 4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว  โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา ”ลับ” และใหนักศึกษานําสงสํานักงาน    

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย  
  
เรียน  ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
            ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
 

ขอมูลทั่วไป/Work Term Information 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name_____________________________รหัสประจําตัว/ID No.__________   _______ 
สาขาวิชา/School_________________________________สํานักวิชา/Institute_________________________________
ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน/Evaluator Name_______________________________________________________________
ตําแหนง/Position________________________________แผนก/Department__________________________________ 

 

ผลสําเร็จของงาน/Work Achievement 
   หัวขอประเมิน/Items 
1. ปริมาณงาน (Quantity of Work) 
    ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    และเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป 
 

2. คุณภาพงาน (Quality of Work) 
    ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความปราณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ  
    ไมเกิดปญหาติดตามมา งานไมคาง ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาที่กําหนด 
 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  
COOP  STUDENT  PERFORMANCE  APPRAISAL 

 

JOB NO. 

ID No.

หมายเลขเอกสาร 
 
 
แกไขครั้งท่ี    08 
 

FM:CO4-2-09

วันท่ีบังคับใช   31 ตุลาคม 2551 
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ความรูความสามารถ/Knowledge and Ablility 

หัวขอประเมิน/Items 
3. ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic Ability) 
    นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 
     
 

4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ (Ability to Learn and Apply Knowledge) 
     ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา 
     ความรูไปประยุกตใชงาน 
 

5. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical Ability) 
     เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ  
 

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement  and  Decision  Making) 
    ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ 
     กอนการตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง 
 

7. การจัดการและวางแผน (Management and Planning) 
    นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ ลําดับความสําคัญของงาน และการวางแผน 
     การดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 
 

8. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
    ความสามารถในการติดตอส่ือสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) 
    สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับขั้นตอนที่ดี  
    ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน  รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ 
 
9. การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ (Foreign Language and Cultural 
    Development) เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ 
     (ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวตางชาติ หรือท่ีใชภาษาตางประเทศในการติดตอส่ือสาร) 
 

10. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย (Suitability for Job Position) 
     สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ที่มอบหมาย 
      ไดอยางเหมาะสม 
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ความรับผิดชอบตอหนาที่/Responsibility 

หัวขอประเมิน/Items 
11. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได (Responsibility  and  Dependability) 
      ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก 
      ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทํางาน (กรณีงานประจํา) 
      ไดโดยไมตองควบคุมมากจนเกินไป 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in Work) 
      มีความสนใจและกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
      ความตั้งใจที่จะทํางานไดสําเร็จ มีความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา 
 
13. ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative or Self Starter) 
      เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําส่ัง  
      เสนอตัวเขาชวยงานแทบทุกอยาง หรือมาขอรับงานใหม ๆ ไปทําโดยไมปลอยเวลาวาง 
      ใหลวงเลยโดยเปลาประโยชน 
 
14. การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to Supervision) 
      ยินดีรับคําส่ัง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติ ตักเตือนและวิจารณ 
      มีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา ขอเสนอแนะและการวิจารณ 
 

 

ลักษณะสวนบุคคล/Personality 
หัวขอประเมิน/Items 

15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 
      มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมถอมตน 
      การแตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอื่น ๆ 

16. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills) 
      สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนที่รักใคร 
      ชอบพอของผูรวมงาน เปนผูที่ชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน 

17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร  
     (Discipline and Adaptability to Formal Organization) 
      ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ตาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 
      การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา 
      ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่น ๆ 
18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 
      มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น 
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โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา/Please give comments on the student. 
19. จุดเดนของนักศึกษา/Strength 20. ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement 

  
  
  
  
21. หากนักศึกษาผูนี้สําเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไม (หากมีโอกาสเลือก) 

      Once this student graduate, will you be interested to offer him/her a job? 
       (     )  รับ /Yes       (     )  ไมแนใจ/Not sure        (     )  ไมรับ/No 

22. สรุปโดยภาพรวมทานมีความคิดเห็นตอคุณภาพนักศึกษาคนนี้ในระดับ 
5 = ยอดเยี่ยม (Outstanding)               4 = ดีมาก   (Very good)        3 =  พอใจ  (Satisfactory) 
2 =  คาบเสน (Marginal)               1 = ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอศูนยสหกิจศึกษาฯ (โปรดใสระดับคะแนน 5 = มากที่สุด      1 = นอยที่สุด ) 
หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

 23.1 สหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน 
       23.1.1 ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน 
              (Benefits from student’s work) 

 

       23.1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง (Employee recruitment)  
       23.1.3 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต  
                 ( Further academic co-operation with the university) 

 

 23.2 ขอคิดเห็นตอการนิเทศงานของอาจารย 
       23.2.1 การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาและ 
                  สถานประกอบการ (Student supervision by co-op Advisor provides  
                  benefits to student’s work and company) 

 

       23.2.2 จํานวนครั้งที่อาจารยมานิเทศมีความเพียงพอ (The time of student  
                  supervision by co-op Advisor is efficient to the requirement company) 

 

       23.2.3 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย  
(Quality of student supervision by co-op Advisor) 

 

23.3 ความพึงพอใจตอการใหบริการ/ประสานงานกับศูนยสหกิจศึกษา  
   
24. ขอคิดเห็นเพิ่มเติม/Other Comments 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ลงชื่อ/Evaluator’s Signature.........................……………….…  

                                            (.................…………………….…) 
               ตําแหนง/Position.....................................…………. 

  วันที่/Date.........……..............................….……….. 

หมายเหต ุ:   
หากศูนยฯ  ไม ไดรับแบบประเมินนี้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดนักศึกษาจะ
ไมผานการประเมินผล 
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คําชี้แจง   
 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคล

ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน 
 2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล 
 3. โปรดใหคะแนนในชอง                                ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย – 

และโปรดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี) 
 4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว    โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตราลับ  และใหนักศึกษานําสงสํานักงาน    

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย  
  
เรียน  ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
            ขอแจงผลประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 

ขอมูลทั่วไป/Work Term Information 
 

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name_____________________________รหัสประจําตัว/ID No.  _________________
สาขาวิชา/School_________________________________สํานักวิชา/Institute_________________________________
ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน/Evaluator Name_______________________________________________________________
ตําแหนง/Position________________________________แผนก/Department__________________________________ 
 

หัวขอรายงาน/Report title 
ภาษาไทย/Thai_____________________________________________________________________________________ 
ภาษาอังกฤษ/English________________________________________________________________________________ 

หัวขอประเมิน/Items 

1. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
2. บทคัดยอ (Abstract) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
3. สารบัญ  สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
4. วัตถุประสงค (Objectives) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา  
COOP  REPORT APPRAISAL  

5 คะแนน 

JOB NO. 

ID No.

หมายเลขเอกสาร 
 
 
แกไขครั้งท่ี    09 
 

FM:CO4-2-10

วันท่ีบังคับใช   31 ตุลาคม 2551 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

คะแนน 
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หัวขอประเมิน/Items 

5. วิธีการศึกษา (Method of Education) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
6. ผลการศึกษา (Result) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
7. วิเคราะหผลการศึกษา (Analysis) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
9. ขอเสนอแนะ (Recommendation) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
10. สํานวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
11. ความถูกตองตัวสะกด (Spelling) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเลม (Pattern) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
13. เอกสารอางอิง (References) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
14. ภาคผนวก (Appendix) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม/Other Comments 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ลงชื่อ/Evaluator’s Signature.........................……………………  

                                            (.................…………………………) 
               ตําแหนง/Position.....................................…………… 
               วันที่/Date.........……..............................….…………. 

หมายเหตุ : หากศูนยฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

                   นักศึกษาจะไมผานการประเมินผล

สําหรับเจาหนาที่สหกิจศึกษา/Coop Staff Only 
คะแนนรวม ขอ 1-14        =   _____   คะแนน  
                      รวม       =  _____  คะแนน                
                              100 

5 คะแนน 

20 คะแนน 

10 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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ลับ 
แบบสอบถามสหกิจศึกษา 

(สําหรับนักศึกษา) 
   ความคิดเห็นของนักศึกษาในครั้งนี้ โครงการฯ จะนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินการของโครงการฯ ในอนาคต ขอมูลที่นักศึกษาใหไว โครงการฯ ถอืเปนความคิดเห็นสวนตัวของนักศึกษา การนําขอมูล
ไปใชจะไมเปดเผยชื่อนักศกึษาผูใหขอมูลโดยเด็ดขาด โครงการฯ จึงใครขอความรวมมอื จากนักศึกษาในการใหขอมูลอยาง
ครบถวนและตรงไปตรงมา และสงมอบใหใหกับเจาหนาที่ของโครงการสหกิจศึกษาฯ หลังจากเขยีนแบบสอบถามเรียบรอยแลว 

ขอขอบคุณ 
โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม 
1. โปรดกรอกขอมูลลงในชองวางที่กําหนด 
2. ขอมูลที่มีตัวเลือก ขอใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย  หนาตัวเลือกหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 ที่กําหนด  
3. กรณีที่เปนการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ใหใชเกณฑการประเมินคาระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 
       5 หมายถึง เหน็ดวยมากที่สุด หรือ เหมาะสมมากที่สุด 

 4 หมายถึง เหน็ดวยมาก หรือ เหมาะสมมาก 
 3 หมายถึง เหน็ดวยปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง 
 2 หมายถึง เหน็ดวยนอย หรือ เหมาะสมนอย 
 1 หมายถึง เหน็ดวยนอยที่สุด หรือ เหมาะสมนอยที่สุด 
 - หมายถึง ไมสามารถใหระดับคะแนนได เชน ไมมีความเห็น ไมมีขอมูล ไมตองการประเมิน เปนตน 

แบบสอบถามนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมสหกิจศึกษา หากนักศึกษาไมสง 
ถือวาการปฏิบัติงานของนักศกึษาไมสมบูรณและจะไมไดรับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
              ขอมูลทั่วไป 

1. ขอมูลสวนตัวของนักศึกษาผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.1 ชื่อ-นามสกุล        ____   รหัส             
      สาขาวิชา                    สํานกัวิชา   ____             

1.2 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่    ปการศึกษาที่     
 ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต                 ถึง                                 

 เปนการปฏิบัติงานครั้งที่  (       )  1  (       )  2  (       )  3 

2. สถานทีป่ฏิบัติงาน 

ชื่อสถานประกอบการ (โปรดกรอกชื่อที่เปนทางการใหถูกตองสมบูรณที่สุด) 
(ไทย)                     

(อังกฤษ)                    
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3. เวลาปฏิบตัิงานในแตละวัน 

วัน เวลาเริ่ม เวลาเลิก หยุดงาน 
จันทร-ศุกร    
เสาร    
อาทิตย    
 สรุปแลวในแตละสัปดาหมีวันทําการ     วัน รวมทํางานสัปดาหละ      ชั่วโมง   
 การทํางานลวงเวลา    (  )  1. ม ี            (  )  2. ไมม ี

4. คาตอบแทนที่นักศึกษาไดรับ 

4.1  ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ย วันละ      บาท      เดือนละ      บาท (      ) ไมไดรับคาตอบแทน 
4.2  คาตอบแทนเพียงพอสําหรับใชจายหรือไม    (    )  1.เพียงพอ   (    ) 2. ไมเพียงพอ 
                                                                         (    )  3.เหลือเก็บ   

5.  สวัสดิการที่ไดรบั 
5.1  ที่พัก           (   ) 1.มีที่พกัฟรี   (   ) 2. มีที่พักใหแตเสียคาใชจายเอง      
                          (   )  3. ไมมทีี่พัก 
5.2  อาหาร 
 (   ) 1.ไดรับอาหารฟรี                      (   )  เชา     (   )  กลางวัน     (   )  เย็น  
 (   ) 2.มีอาหารราคาถูกบริการ          (   )  เชา     (   )  กลางวัน     (   )  เย็น 
 (   ) 3.ไมมีสวัสดิการอาหาร              (   ) 4. อื่น ๆ ระบุ          

5.3 รถบริการรับสง จากบรษัิท – แหลงชุมชน 
(   ) 1.มีบริการรถรับสงฟรี                (   ) 2.ไมมีรถรับสง 

6. ลักษณะ / คุณภาพของสถานประกอบการ 

6.1  ประเภทอุตสาหกรรม/การผลิต/ผลติภัณฑ                                                

6.2  จํานวนพนักงานโดยประมาณ                                                         

6.3  สภาพทีพ่บเห็นในสํานักงาน 
 (   ) 1. เครงเครียดยุงอยูตลอดเวลา     (   ) 2. คอนขางเครียด 
      (   )  3. สบายบาง เครียดบาง              (   ) 4. สบายมาก                      
      (   )  5. สบายมากเกินไป                 (   ) 6. อื่น ๆ                                                                           
6.4 มลพิษหรือความเสี่ยงในสถานประกอบการ (ถามี)  
โปรดใหขอเสนอแนะตอนักศึกษารุนนองถึงมลพิษหรือความเสี่ยงในสถานประกอบการที่อาจจะมีผลตอ
สุขภาพ เชน เร่ืองกลิ่น เสียง ฝุน ฯลฯ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
        

 



สวนท่ี 1  รูปแบบการดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาฯ

ระดับความเห็น
(1-5 หรือ -)

 
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3 นักศึกษาปฏิบัติงานโดยมี Job Description ท่ีชัดเจน
1.1.4 สถานประกอบการจัดใหมี Supervisor เปนหัวหนางานนักศึกษา
1.1.5 การกําหนดใหนักศึกษาเขียนรายงานใหสถานประกอบการ 1 เร่ือง
1.1.6 ประโยชนของรายงานที่นักศึกษาเขียนตอสถานประกอบการ
1.1.7 การจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยระหวางการปฏิบัติงาน
1.1.8 การนิเทศงานเปนประโยชนตอนักศึกษา
1.1.9 การนิเทศงานเปนประโยชนตอสถานประกอบการ
1.1.10 ความเหมาะสมของสวัสดิการและคาตอบแทน
1.1.11 ความเหมาะสมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.2 รูปแบบและประโยชนกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ
1.2.1 รูปแบบและประโยชนกิจกรรมสัมภาษณนักศึกษา
1.2.2 รูปแบบและประโยชนกิจกรรมสัมมนานักศึกษา

สวนท่ี 2   คุณภาพการใหบริการของสํานักงานโครงการสหกิจศึกษาฯ
2.1

2.1.1 การประสานงานกับสถานประกอบการนัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย
2.1.2 การใหคําปรึกษาแนะนําและแกไขปญหาใหนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน(ถามี)
2.1.3 การประสานงานและใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหลังกลับจาก

สถานประกอบการ ไดแก สัมภาษณ สัมมนา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ
2.2

สวนท่ี 3  การบริหารและการจัดการของสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด

ระดับความเห็น

(1-5 หรือ -)

3.1 การจัดแผนการเรียนการสอนของสาขาวิชาสอดคลองตอการไปปฏิบัติงาน
3.2 การสนับสนุนสงเสริมจากคณาจารยในสาขาวิชาตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.3 จํานวนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor) ตอนักศึกษา
3.4 การใหคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา (ถามี) 
3.5 การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน
3.6 จํานวนครั้งที่อาจารยมานิเทศมีความเพียงพอ
3.7 อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษามีสวนสําคัญตอการปฏิบัติงาน
3.8 การจัดการโดยรวมของสาขาวิชาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การจัดการโดยรวมของโครงการฯมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุน

หัวขอพิจารณา

นักศึกษา คณาจารยและ สถานประกอบการใหโครงการฯ ลุลวงดวยดี

หัวขอพิจารณา

ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รูปแบบของการจัดการระหวางการปฏิบัติงาน
นักศึกษาตองมีความพรอมทางดานวิชาการและวุฒิภาวะ

การใหบริการฝายนิเทศงานสหกิจศึกษา
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สวนท่ี 4  คุณภาพของสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน

ความคิดเห็น
(1-5 หรือ-)

4.1 ความเขาใจในปรัชญาของหลักสูตรสหกิจศึกษา
4.1.1 เจาหนาที่ระดับบริหาร
4.1.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
4.1.3 พนักงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติงานดวย

4.2 การจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4.2.1 การประสานงานและจัดการดูแลนักศึกษาภายในสถานประกอบการ
4.2.2 การใหคําแนะนําดูแลนักศึกษาของฝายบุคคล 
4.2.3 บุคลากรในสถานประกอบการใหความสนับสนุนและเปนกันเอง

4.3 คุณลักษณะและคุณภาพงานที่ไดรับมอบหมาย (Job Description) 
4.3.1 ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
4.3.2 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา
4.3.3 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับท่ีบริษัทเสนอไวในแบบเสนองาน
4.3.4 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา
4.3.5 ความเหมาะสมของหัวขอรายงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย

4.4 การมอบหมายงานและการติดตามงานของ Job Supervisor
 4.4.1 สถานประกอบการจัด Supervisor ดูแลนักศึกษาตั้งแตวันแรกที่เขางาน

4.4.2 ความรูความสามารถและประสบการณวิชาชีพของ Supervisor 
4.4.3 เวลาที่ Supervisor ใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัติงานและเขียนรายงาน
4.4.4 ความสนใจของ Supervisor ตอการใหคําปรึกษางานและมอบหมายงาน
4.4.5 การใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ Supervisor  
4.4.6 ความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือสําหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน
4.4.7 การดูแลจัดทําแผนงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

4.5 นักศึกษาพอใจโดยภาพรวมตอสถานประกอบการแหงนี้เพียงใด
4.6 เกี่ยวกับงานที่นักศึกษาปฏิบัติในสถานประกอบการ

4.6.1 มีประโยชนตอสถานประกอบการ
4.6.2 มีการนํางานของนักศึกษาไปใชจริง
4.6.3 เปนการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาและพนักงานในสถานประกอบการ

4.7 นักศึกษาจะแนะนําสถานประกอบการแหงนี้แกนักศึกษาอื่นหรือไม
4.7.1 แนะนํา เพราะ..............................................................................................................…
4.7.2 ไมแนะนํา เพราะ........................................................................................................….

4.8 นักศึกษาไดรับการทาบทามใหเขาทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษาหรือไม (ทันทีที่ปฏิบัติงานส้ินสุด)
4.8.1 ถาไดรับนักศึกษาตอบรับหรือไม เพราะ .........................................................................…

..............................................................…....................…......................................…...…
4.8.2 ไมไดรับ เพราะ..............................................................................................................…

4.9 หลังจากจบการศึกษาแลวคิดวาสนใจจะกลับไปสมัครงานกับสถานประกอบการนี้หรือไม
4.9.1 ไป เพราะ ..................................................................................................................….
4.9.2 ไมไป เพราะ................................................................................................................…

หัวขอพิจารณา
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สวนท่ี 5   ประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
กอนปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน
ระดับความเห็น ระดับความเห็น

(1-5 หรือ-) (1-5 หรือ-)

5.1 พื้นฐานวิชาการ การปฎิบัติงานและการนําความรูกลับมาประยุกตใช
5.1.1 ความรูความสามารถทางดานวิชาการ
5.1.2 ความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงาน
5.1.3 คาดวาผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ

ประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจวิชาการมากขึ้น  
5.2 การพัฒนาตนเอง

5.2.1 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม 
5.2.2 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน 
5.2.3 ทัศนคติตอวิชาชีพ
5.2.4 ความมั่นใจในตนเอง
5.2.5 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน  
5.2.6 ความสามารถในการเรียนรู
5.2.7 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตัดสินใจ
5.2.8 ความคิดริเร่ิมในการสรางงาน และเสนอความคิด 
5.2.9 การจัดการและวางแผน
5.2.10 การตอบสนองตอการส่ังการ
5.2.11 ความรับผิดชอบ  เปนผูท่ีไววางใจได
5.2.12 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
5.2.13 ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ
5.2.14 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ 
5.2.15 มนุษยสัมพันธ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน
5.2.16 ความเปนผูนํา
5.2.17 คุณธรรม จริยธรรม
5.2.18 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ (ถามี)

5.3 การเขาสูงานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา
5.3.1 รูความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง
5.3.2 เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
5.3.3 มีทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงาน เร็ว และงานดี
5.3.4 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา 
5.3.5 เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกวา
5.3.6 เมื่อเขาทํางานคาดวาจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรูงานลงได

หัวขอพิจารณา
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สวนท่ี 6  ภาพรวมและปรัชญาของโครงการสหกิจศึกษาฯ

ระดับ
หัวขอพิจารณา ความคิดเห็น

(1-5 หรือ-)
6.1 เปนการเพิ่มประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณคา

6.2 บัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษาจะมีคุณสมบัติเปนบุคลากรที่พึงประสงค 
ของสถานประกอบการ

6.3 การเรียนรูงานของบัณฑิตหลักสูตรสหกิจศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา
นาจะส้ันลง

6.4 เปนวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย
และเหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลา

6.5 เปดโอกาสใหเกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ

6.6 สถานประกอบการ นักศึกษา และมหาวิทยาลัยไดรับประโยชนรวมกัน
6.7 ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย

สวนท่ี 7  ความคิดเห็นเพิ่มเติม

7.1 นักศึกษาไดเรียนรูอะไรบางจากการไปสหกิจศึกษา

7.2 ความคิดเห็นอื่น ๆ

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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