คำนำ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงความสาคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้
ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกาหนด และตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการประเมินผลการดาเนินงานและสามารถสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่
ควรปรับปรุ ง และใช้เป็ นแนวปฏิ บั ติงานที่ ดี ของหน่ วยงานเพื่ อประโยชน์ ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
คู่ มื อการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาฉบั บ นี้ จั ดท าขึ้ น โดยคณะท างานประกั นคุ ณ ภาพ
การศึ กษา ศู นย์ สหกิ จศึ กษาและพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อใช้ ประโยชน์ ในการส่ งเสริม การก ากั บดู แลการ
ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 14 ตัว
บ่งชี้
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้บุคลากรของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการดาเนิ นงานของศูนย์ สหกิจศึกษาและพั ฒนาอาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงาน
ประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ที่ปรึกษาคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1)

สำรบัญ

คำนำ
บทที่ 1

หน้ำ
(1)

ภำพรวมของศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ
1.1 แนวคิดสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.2 ประวัติความเป็นมา
1.3 ปรัชญา
1.4 วิสัยทัศน์
1.5 พันธกิจ
1.6 โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
1.7 ข้อมูลบุคลากร
1.8 ภาระหน้าที่และการบริการ

1
2
9
9
9
9
12
12

บทที่ 2 กำรประกันคุณภำพภำยในและตัวบ่งชี้
1.
2.
3.
4.
5.

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้

ภำคผนวก
รายชื่อคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาประจาหน่วยงาน
รายละเอียดแบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบสอบถามนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา
แบบสอบถามสหกิจศึกษา (สาหรับนักศึกษา)

(2)

15
15
17
18
19
47
48
49
50
53
57
62
64

บทที่ 1
ภาพรวมของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1.1 แนวคิด “สหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย
สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นผลิตบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อันเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒ นากาลังคนด้วยการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่กาลังพัฒนาสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยได้
จัดให้มีการเรียนการสอนและเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2536
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความตระหนัก
ถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย จึงได้วางกรอบแนวคิดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน การศึกษาที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนา (Technoware) มีบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม (Humanware) มีการจัดการ
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับการทางาน (Orgaware) และมีการจัดการข้อมูลข่าวสาร (Infoware) จากแนวคิด
ดังกล่าวนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างจากหลักสูตรที่เคยมีมา โดยมุ่งหวังให้
บัณฑิต “รู้ชัด ปฏิบัติได้”
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จัก มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้ง
คณะกรรมการพัฒ นาหลักสู ตรเสริมสร้างประสบการณ์ การปฏิบัติงานในสถานประกอบการขึ้น โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทน
องค์กรเอกชนที่มีชื่อเสียง และผู้แทนจากภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ทาให้บัณฑิตที่จบ
ไปมีคุณสมบัติตรงตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย นั่ นคือ มีงานทา เป็นที่รู้จักและยอมรับจากองค์กรผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ได้ ส่ ง ผู้ แ ทนของมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษาดู ง านด้ า นสหกิ จ ศึ ก ษา ณ
ต่างประเทศ และนาระบบ “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) มาเป็นส่วนประกอบในหลักสูตร
สาหรับ นักศึกษา โดยระบบสหกิจศึกษาเป็น การจัดการศึกษาในรูปแบบของการสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อนาภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นระบบที่ประสบความสาเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา เพราะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี และยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พัฒนาระบบสหกิจศึกษาขึ้นในประเทศ จึงนับได้ว่าสหกิจศึกษาเป็นนวัตกรรมทาง
การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสไปปฏิ บั ติ งานสหกิ จ ศึ ก ษา 1 ภาคการศึ ก ษา

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ จัดการเรียนการสอนเป็นระบบไตรภาค
(Trimester) เพื่อให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร 4 ปี
ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานกลางภายใต้นโยบายการรวมบริการประสานภารกิจ
ซึ่ ง มี ชื่ อ ว่ า “โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ ” (Cooperative Education and Career
Development Project)” ซึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การ
จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้ แก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การจัดหาตาแหน่งงานส าหรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา การประสานงานระหว่างสานักวิชาต่างๆ และสถานประกอบการ โดยการดาเนินงาน
ของโครงการสหกิจศึกษาฯ อยู่ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ซึ่งมีโครงสร้างการบริห ารงานเทียบเท่ากับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ เพื่อให้ สามารถ
ปรับ เปลี่ย นเป็ นศูนย์ ได้ในอนาคตหากโครงการมีการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ นอกเหนือจากการ
ดาเนินงานด้านสหกิจศึกษาแล้ว โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพยังได้รับมอบหมายให้เป็นหน่ายงาน
ดาเนินการ “งานพัฒนาอาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ และ มีความพร้อมใน
การทางานหลังจากจบการศึกษา เนื่องจากสหกิจศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒ นาอาชีพของนักศึกษาใน
อนาคต โดยนักศึกษามีโอกาสไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพก่อนจบการศึกษา ทาให้สามารถค้นพบตนเองได้ว่า
มีความชอบและมีความถนัดในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเรียน ซึ่งนักศึกษายั งมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ตนเองได้หากพบว่าสิ่งที่สนใจนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตนเองมีความถนัด
1.2 ประวัติความเป็นมา
ระบบสหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น การผสมผสานการเรี ย นในชั้ น เรี ย นร่ ว มกั บ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ใน
สถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก
ของประเทศไทยที่นาระบบสหกิจศึกษามาบรรจุในหลักสูตรปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดยกาหนดให้
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์ เป็นการ
ประสานงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ นักศึ กษา และมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาความสามารถเชิง
วิชาการและการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารีได้ ริเริ่ม แนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษาที่ เรียกว่า “Cooperative
Education” หรือ “สหกิจศึกษา” อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 โดยการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ” ซึ่ งประกอบด้ ว ยคณะผู้ แ ทนจาก
ภาคอุตสาหกรรม และสานักวิชาต่าง ๆ ทาหน้าที่พิจารณารูปแบบและโครงสร้างการดาเนินงานสหกิจศึกษา
ในช่ว งเริ่ ม ต้น และขอข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ างความเข้าใจด้ านสหกิจ ศึ ก ษาจากสมาคมสหกิ จ ศึก ษาโลก (World
Association for Cooperative Education : WACE) นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ส่ งผู้ แ ทนเดิ น ทางไป
ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศซึ่งมีการดาเนินงานด้านสหกิจศึกษาได้ประสบ
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ผลสาเร็จเป็นอย่างดี เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ในปี
การศึกษา 2536 มหาวิทยาลัย ฯ ได้เปิ ดรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีรุ่นแรก จานวน 3 ส านักวิช า ได้แก่
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสานักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร และสานักวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นระบบ 3 ภาคการศึกษา หรือไตรภาค เพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบสหกิจศึกษาซึ่งนักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 16 สัปดาห์
โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เน้นความคล่องตัวในการดาเนินงานโดยคานึงถึง
ประสิทธิภาพในการบริการ และเน้นหลักการของการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ ประกาศจัดตั้ง “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ” ขึ้นในปี
พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อพัฒนารูปแบบสหกิจศึ กษา โดยจัดระบบการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) เพื่อแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการดาเนินงานด้านสหกิจศึกษา
3) เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า หลั ก การของสหกิ จ ศึ ก ษาจะสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภ าพบั ณ ฑิ ต และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มากน้อยเพียงใด
4) เพื่อตอบสนองโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความร่วมมือกับกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่ ง
แ ค น า ด า ( Human Resource Development Project, Canadian University
Technology Consortium – HRD, CUTC) ซึ่ ง ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ในโครงการมุ่ งเน้ น ด้ า น
สหกิจศึกษา
ในขณะนั้นโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นโครงการนาร่องเพื่อทดลองหาวิธีการและ
แนวทางการดาเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการ
บริหารโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้แทนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ หรือ
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ และคณะผู้แทนจากสานักวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ฯ ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย กาหนดรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการดาเนินโครงการ อนุมัติแผนงาน ประเมินผล
การปฏิบัติงาน และประสานงานระหว่างสานักวิชากับโครงการสหกิจศึกษาฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้
แต่งตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง คือ “คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ ” ทา
หน้าที่ให้คาปรึกษาด้านนโยบาย และรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษาฯ และมอบหมายให้
อาจารย์ ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ดารงตาแหน่ง “หัวหน้า
โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ”
หั ว หน้ าโครงการสหกิจ ศึกษาและพัฒ นาอาชีพ ทาหน้าที่ ดูแลรับผิ ดชอบการดาเนิน งานของ
สานักงานโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การบริหารงานแบ่ง
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ออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสหกิจศึกษา ฝ่ายแนะแนวอาชีพ ฝ่ายจัดหาอาชีพ และฝ่ายธุรการ มีเจ้าหน้าที่
สหกิจศึกษาทาหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานกับ นักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการในเรื่องการ
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การเตรียมความพร้อม การจัดหางานสหกิจศึกษา การประสานงานการ
เดินทางนิเทศงานของคณาจารย์ และการดาเนินกิจกรรมสหกิจศึกษาอื่น ๆ จนครบกระบวนการ
มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้วิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาเลือกสาหรับทุกสาขาวิชา โดยสาขาวิชาเป็นผู้
กาหนดภาคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา และมีรูปแบบการจัดการรายวิชาสหกิจศึกษาดังนี้
- กาหนดให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา
- กาหนดให้จัดภาคสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 3 และหรือชั้นปีที่ 4
- หลักสูตรสหกิจศึกษาแต่ละภาคการศึกษา มีค่า 6 หน่วยกิต รวมเป็น 12 หน่วยกิต
- นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับ “ผ่าน”
ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
- นักศึกษาที่สมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถขอเปลี่ยนไปเป็นนักศึกษาปกติ หรือ Non
Co-op ได้โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด
- นั ก ศึ ก ษาปกติ หรื อ Non Co-op ต้ อ งเรี ย นวิ ช าทดแทนสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส านั ก วิ ช าที่
นักศึกษาสังกัดได้กาหนดไว้ เป็นจานวน 12 หน่วยกิต
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยพิจารณาจากผลการ
เรียนและความประพฤติไว้ดังนี้
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามที่สาขาวิชากาหนด แต่ต้องไม่ต่ากว่า 2.00
- สอบผ่านรายวิชาซึ่งสาขาวิชากาหนดไว้ว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ
ในปี เดีย วกั น นี้ มหาวิทยาลั ยฯ ได้ ส มัครเป็ นสมาชิกของ “สมาคมสหกิจศึกษาโลก” (World
Association for Cooperative Education: WACE) เพื่ อ สร้ างความร่ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา
สหกิ จ ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศ และส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาน านาชาติ ข อง
มหาวิทยาลัยฯ
เมื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รุ่นแรกที่รับมาในปีการศึกษา 2536 เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3
ปีการศึกษา 2538 จึงมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่กาหนดสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาฯ และได้
ไปปฏิบั ติงานสหกิจศึกษา จานวน 123 คน ในสถานประกอบการ 84 แห่ง และในจานวนนั้นมีนักศึกษา
สหกิจศึกษานานาชาติ จานวน 3 คน ไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
สถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งรับนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานเห็ น ถึงประโยชน์ของการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา จึงให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ โดยรับนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่น
ต่อ ๆ มา การยอมรับของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตนับเป็นความสาเร็จของการดาเนินงาน
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สหกิจศึกษา ดังนั้ นในปีการศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้กาหนดให้สหกิจศึกษาเป็น
รายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรสาหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส B40 เป็นต้นไป และ
ต่อมาได้กาหนดให้ หน่วยกิต รายวิชาสหกิจศึกษา มีค่าเท่ากับ 5 หน่วยกิต รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือ
Pre Co-op มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
มหาวิทยาลั ยฯ ได้ป ระสานงานกับ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยเพื่ อขอความเห็ นชอบ
รับรองและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ผ่านการ
ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาทุกคน โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนได้ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจาทุกปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นสมาชิกจากประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในขณะนั้น ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพใน
การจัดประชุมสัมมนา สหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 12 ร่วมกับ WACE ในปี พ.ศ. 2544 และมหาวิทยาลัยฯ
ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ ที่จัดโดย WACE ครั้งที่ 11 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
ประเทศสหรัฐ อเมริกา และการประชุม สั มมนาสหกิจศึกษาระดับ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองนาโงย่า
ประเทศญี่ ปุ่ น ในปี พ.ศ. 2542 และ 2543 ตามล าดับ เพื่ อประชาสั ม พั น ธ์เชิ ญ ชวนสมาชิ กของสมาคม
สหกิจศึกษาโลก (WACE) เข้าร่วมประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติครั้งที่ 12 ดังกล่าว
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัด “การประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1” หัวข้อ
แนวทางการจัดระบบการศึกษาผสมผสานการเรียนและการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม
2543 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น
เจ้ าภาพจัด การประชุม สั มมนาสหกิจ ศึกษานานาชาติ ในปี พ.ศ. 2544 และส่ งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบ สหกิจศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
บุ ค คลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทยเข้ า ร่ว มการประชุ ม สั ม มนาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ การ
ประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาระดับชาติในครั้งนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ซึ่ง
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ
และมีผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จานวน 224 คน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า ง ๆ ในประเทศไทยเริ่ม รู้ จั ก รูป แบบสหกิ จ ศึ ก ษามากขึ้ น จากการจั ด
ประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 และมีหลายสถาบันให้ความสนใจการจัดการศึกษาในรูปแบบ
สหกิจศึกษาโดยขอเข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดาเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใน
ขณะนั้น รวมถึงให้ความสนใจเข้าร่วม “การประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 12” (The 12th
World Conference on Cooperative Education) ใ น หั ว ข้ อ “Globalization of Cooperative
Education: Adoption of Borderless System” ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2544 ณ สุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการนี้ท่านประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้เกียรติมาเป็น
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ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ ด้วย ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จานวน 201 คน จาก
22 ประเทศ โดยมีประเด็นในการประชุมสัมมนาฯ ดังนี้
(1) Globalized Cooperative Education
(2) New Modalities of Tripartite Collaboration in Globalized Cooperative Education
(3) Networking Strategies and Role of WACE in a Globalized Cooperative Education
นอกจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้นารูปแบบสหกิจศึกษามาใช้เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ริเริ่มการจัดตั้ง “สมาคมสหกิจศึกษาไทย” ในปี พ.ศ. 2544 โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาที่เห็นความสาคัญของการ
จัดหลักสูตรสหกิจศึกษา จานวน 14 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ดารงตาแหน่ง “นายก
สมาคมสหกิจศึกษาไทย” จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ แต่การดาเนินงานของสมาคมสหกิจศึกษาไทยในช่วงเริ่มต้น
ยั ง ไม่ มี ที่ ตั้ ง ส านั ก งานและไม่ มี บุ ค ลากรประจ าจึ ง ยั ง ไม่ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมใด ๆ ต่ อ มาส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) ได้ เล็ งเห็ น ประโยชน์ของการจัดหลั กสู ตรสหกิจศึกษาจึง ได้ แต่งตั้ ง
“คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริม สหกิจศึกษา” โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล หัวหน้าโครงการ
สหกิ จ ศึ ก ษาฯ ในขณะนั้ น ร่ ว มเป็ น อนุ ก รรมการ และต่ อ มาเปลี่ ย นเป็ น “คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมเป็นกรรมการ และในระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2547 รัฐบาลโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) มี น โยบายสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด สหกิ จ ศึ ก ษาโดยใช้
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบ และให้งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัย ที่สนใจ
เข้าร่วม “โครงการสหกิจศึกษานาร่อง” จานวน 60 แห่ง เป็นการสนับสนุนเงินให้แก่นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา
คนละ 10,000 บาท แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองแล้วจึงไม่ได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดาเนิน โครงการสหกิจศึกษานาร่องทั้งหมด
5 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง 2549 และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดาเนินโครงการวิจัย
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการสหกิจศึกษานาร่อง จานวน 5 รุ่น ที่เสร็จสิ้นลงไปแล้วนั้น ในการนี้ผลจากการ
วิจั ย ดังกล่ าวพบว่าทุ กฝ่ ายที่เกี่ย วข้องทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการเห็ นตรงกันว่าสหกิจศึก ษามี
ประโยชน์ อ ย่ างยิ่ งในการพั ฒ นาศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต เห็ น ควรให้ มี ก ารส่ งเสริ ม และพั ฒ น าโครงการนี้ ต่ อ ไป
แต่ปัญหาและอุปสรรคสาคัญเกิดจากการที่ผู้เกี่ยวข้องไม่เข้าใจหลักการสหกิจศึกษาอย่างถ่องแท้ หลังจากนั้น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกิจศึกษาของ
ประเทศ และแต่งตั้งผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 2 คน คือ อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
หั ว หน้ า โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาฯ (ระหว่ า งปี พ.ศ. 2546 - 2551) และ ดร.อลงกต ยะไวทย์ เจ้ า หน้ า ที่
บริหารงานทั่วไป โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในขณะนั้น ร่วมเป็นคณะทางานในการจัดทาแผน
กลยุทธ์ในการพัฒ นาสหกิจศึกษาของประเทศด้วย และสมาคมสหกิจศึกษาไทยเริ่มเข้ามามีบทบาทในการ
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พัฒนาการดาเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศไทยร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดังนั้ น จึงจัดให้ มีการเลื อกตั้งกรรมการบริห ารสมาคมสหกิจศึกษาไทยโดยคณะกรรมการมีมติเห็ นชอบให้
อาจารย์ ดร.กัณ ทิมา ศิริจีระชัย ซึ่งดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2552) เป็น “เลขาธิ การสมาคมสหกิจศึกษาไทย” และเสนอให้ จัดตั้ง
สานั กงานสมาคมสหกิจ ศึกษาไทยไว้ที่ส านั กงานศู นย์ส หกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี โดย
มหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนในเรื่องสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์สานักงาน โทรศัพท์
โทรสาร และอิน เตอร์เน็ ต นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยอีกด้วย
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้นาหลักสูตรสหกิจศึกษาไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษา
อย่ างแพร่ ห ลายและให้ ค วามสนใจสอบถามข้ อ มู ล ขอเข้ ามาศึ ก ษาดู งาน และเยี่ ย มชมการด าเนิ น งาน
สหกิ จ ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
สมาคมสหกิจศึกษาไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา
สหกิจศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การดาเนินงานสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน ” ระหว่างวันที่ 27 – 30
กรกฎาคม 2551 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิ นงานสหกิจศึกษาทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีผู้ให้
ความสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้ง นี้จานวน 263 คน จาก 80 หน่วยงานทั่วประเทศ ต่อมาสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดให้วันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปีเป็ น “วันสหกิจศึกษาไทย”
และกาหนดจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 และได้มีการประกาศเกียรติ
คุณให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” อีกด้วย งานวันสหกิจศึกษาไทย
ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีจนถึงปัจจุบัน และได้มีการมอบรางวัลให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินงานสหกิจศึกษาด้วยดี โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับรางวัลระดับชาติดังต่อไปนี้
- ปี พ.ศ. 2553 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้ รั บ รางวั ล “สถานศึ ก ษาด าเนิ น งาน
สหกิ จ ศึ ก ษาดี เด่ น ระดั บ ชาติ ” และ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สื บ ค้ า อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น
ระดับชาติ”
- ปี พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ
โครงงานสหกิจศึกษาของ นางสาวปัทมา อนิวัตกุลชั ย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จั ดการ (การจั ดการโลจิส ติก ส์ ) ได้ รับ รางวัล “โครงงาน/งานประจาสหกิจศึก ษาดีเด่ น
ระดับชาติ” ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในหัวข้อ “ลดการ Reject
ที่มีสาเหตุจาก Forklift ให้เหลือ 0.0125% ”
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- ปี พ.ศ. 2555 นายหั ส ดี พิ มพ์สุ ว รรณ นักศึกษาสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ) ได้รับ “รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ”
- ปี พ.ศ. 2556 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้ รั บ รางวั ล “สถานศึ ก ษาด าเนิ น งาน
สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ”
นอกจากนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย และ
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ร่ว มกัน จัดการประชุมสั มมนาสหกิ จศึก ษานานาชาติ เรื่อง “การพั ฒ นา
สหกิจศึกษานานาชาติและขยายเครือข่ ายความร่วมมือ” (The International Seminar on International
Cooperative and Work – Integrated Education: Expanding Sustainable Networking) ระ ห ว่ าง
วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยเชิญสมาชิกของ WACE
ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย
ความร่ ว มมื อ ด้ า นสหกิ จ ศึ ก ษาระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี แ ละสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาโลก
(WACE)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เป็นสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2537 และได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสหกิจศึกษาซึ่งจัดโดย WACE ทั้งที่เป็นการประชุม
ระดับนานาชาติ และระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค จนกระทั่งได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา
วิชาการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างความร่วมมือกับ WACE
อย่างต่อเนื่องโดยการส่งผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ WACE ดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2546 - มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 13
ณ HBO-RAAD เมืองรอธเธอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์
ปี พ.ศ. 2550 - มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 15
ณ Nanyan Technological University ประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2553 - WACE ได้ปรับสถานภาพสมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ เป็น Bronze Partnership
- มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาระดับภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2554 - WACE ได้ปรับสถานภาพสมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ เป็น Silver Partnership
- มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 17
ณ Drexel University เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2554
-ได้รั บ การเสนอให้ จัดตั้ง International Satellite Office (ISO) ภายใต้การกากั บ
ของกรรมการ บริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย
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ความร่ วมมือของสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ไปยังภูมิภ าคเอเชียแปซิฟิ ก ณ
หน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2555 - ร่วมประชุมสัมมนา 9th International Conference on Cooperative & Work –
Integrated Education ณ Bahcesehir University กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2555
- ร่วมประชุมสัมมนา WACE’s 9th International Symposium on Cooperative
& Work-integrated Education ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10 – 18
พฤศจิกายน 2555
ปี พ.ศ. 2556 - ร่วมประชุมสัมมนา 18 th WACE World Conference on Cooperative
& Work-integrated Education ณ ประเทศแอฟรกาใต้ ระหว่างวันที่ 24 – 27
มิถุนายน 2556
1.3 ปรัชญา
สหกิจศึกษาเสริมสร้างบัณฑิตให้ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน
1.4 วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ และดารงความเป็นผู้นาสหกิจศึกษาของประเทศเพื่อเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
1.5 พันธกิจ
1) จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และตรงกับสาขา
วิชาชีพ
2) จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุก ๆ ด้านที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาได้อย่างทันท่วงที ถูกต้อง แม่นยา สอดคล้องกับความต้องการ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4) พัฒ นาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศ
1.6 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
1.6.1 โครงสร้างการบริหารงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดยมี
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คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและ
นโยบายที่กาหนด โดยมีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานดังนี้
อธิการบดี
คณะกรรมการประจาศูนย์ฯ
รองอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

ฝ่ายพัฒนา
งานสหกิจศึกษา

ฝ่ายพัฒนาอาชีพ

ฝ่ายสารสนเทศ
สหกิจศึกษา

- งานประสานการ

- งานจัดหางาน
- งานพัฒนาคุณภาพ
งาน
-งานพัฒนาเครือข่าย
บัณฑิต
- งานสหกิจศึกษา
นานาชาติ
- งานจัดการลูค้า
สัมพันธ์
-งานแนะแนวให้
คาปรึกษา

- งานเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
- งานพัฒนาอาชีพ
- งานอบรม
- กิจกรรมเรียนรูผ้ ล
สะท้อนกลับของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

-ดูแล ปรับปรุง และ

นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา
-งานสารบรรณ
-งานการเงิน
งบประมาณและ
การวางแผน
-งานประสานการ
ประชุม
-งานพัสดุ
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พัฒนาเว็บไซต์ และ
ระบบ MIS ของศูนย์
- งานแบบสอบถาม
ออนไลน์ ข้อสอบ
ออนไลน์ เอกสาร
ออนไลน์ต่าง ๆ
งานสนับสนุนข้อมูล
ฝ่ายต่าง ๆ

1.6.2 คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทหน้าที่
และมีอานาจคือกาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึ กษาและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการให้
คาแนะน าปรึกษาเพื่อ ให้ การดาเนิ น งานของศูนย์ส หกิจศึก ษาฯ ดาเนิน การได้ ส อดคล้ องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายกากับดูแลศูนย์
3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีกาหนดจานวนสองคน
4. คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผู้แทน
5. คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือผู้แทน
6. คณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้แทน
7. คณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์หรือผู้แทน
8. คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์หรือผู้แทน
9. ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษาหรือผู้แทน
10. ผู้อานวยการเทคโนธานีหรือผู้แทน
11. ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร
สหกิจศึกษามหาบัณฑิตและสหกิจศึกษาดุษฎีบัณฑิต
12. ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือ
ในการดาเนินงานสหกิจศึกษา (3-5 คน)
13. ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
14. รองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.7 บุคลากร
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 10 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556)
วุฒิการศึกษา
จานวนบุคลากร

รวม

ต่ากว่า

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ป.ตรี
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5

1

4

-

-

2. ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา

5

-

4*

1

-

3. ฝ่ายพัฒนาอาชีพ
4. ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา

3

-

2

1

-

1

-

1

-

-

14

1

11

2

รวม
* ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
1.7 ภาระหน้าที่และการบริการ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ดังนี้
- งานประสานการนิ เทศงานนัก ศึกษาสหกิจศึ กษา (สถานประกอบการ นักศึ กษาสหกิจศึ กษา
คณาจารย์นิเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีส่ นับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
- งานจัดทาแผนนิเทศและประมาณการค่าใช้จ่ายในการนิเทศงานนักศึกษา
- งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษาและรับคาร้องต่าง ๆ
- งานประสานกับประธานคณาจารย์นิเทศทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษา
- งานวางแผน งบประมาณ และการเงินของศูนย์ฯ
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฯ
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานประสานการจัดประชุมต่าง ๆ ของศูนย์ เช่น ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศ ประชุม
ประจาเดือนของหน่วยงาน ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์ฯ
- งานจัดทาแฟ้มประวัติการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
- งานประสานการจัดทาสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาและเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น
- งานธุรการต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล การจ้างนักศึกษาช่วยงาน ประสาน
การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานจากสถานศึกษาภายนอก มทส.
- งานพัสดุสานักงาน เป็นต้น
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2. ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีภาระหน้าที่ดังนี้
- งานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย
- งานจัดหาและติดตามงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาไปยัง เครือข่ายสหกิจศึกษา เช่น สถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม หอการค้า
สมาคมวิชาการวิชาชีพ และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ เป็นต้น
- งานจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เช่น การจัดส่ง ส.ค.ส. ของที่ระลึก จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
สหกิจศึกษา เป็นต้น
- งานเครือข่ายบัณฑิต มทส. เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา
- งานสหกิจศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอก
- งานสหกิจศึกษานานาชาติ เช่น การพัฒนาเครือข่ายและจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ การ
เตรียมความพร้อมและให้คาปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
- งานอบรมเตรียมความพร้อมพนักงานที่ปรึกษา ฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ
- งานวิจัยสหกิจศึกษา
- งานพิจารณาคาร้องของนักศึกษาในกรณีต่าง ๆ
- งานแนะแนวให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา เช่น ให้ข้อมูล การเลือกสถานประกอบการ
การ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นต้น
3. ฝ่ายพัฒนาอาชีพ มีภาระหน้าที่ดังนี้
- งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาและการพัฒ นาศักยภาพนักศึกษา เช่น การทดสอบ EQ การ
พัฒ นาบุ คลิกภาพของนักศึกษา การพัฒ นาทักษะทางสังคม และทักษะอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการทางาน เช่น
ทักษะการสื่อสาร การเขียนรายงานและการนาเสนอ เทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง
- งานจั ดกิจ กรรมสหกิจ ศึ กษา เช่น ปฐมนิ เทศนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึ กษาชั้นปี ที่ 2
มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา กิจกรรมสัมภาษณ์สัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า
ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
- งานเตรี ย มความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ เช่ น กิ จ กรรมแนะน าสหกิ จ ศึ ก ษา
นานาชาติ กิจ กรรมรอบรู้ป ระชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษสาหรับสถานประกอบการ Fun English with
Friends และ Inter Coop Experiences Sharing เป็นต้น
- งานพัฒนาอาชีพ เช่น คลินิกงานอาชีพ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งงานบัณฑิต การสัมภาษณ์งาน
บัณฑิต ประกาศงานบัณฑิตและรับสมัครงานบัณฑิต กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณ ฑิต งานติดตามบัณฑิต
และวิเคราะห์สภาพการจ้างงานความต้องการแรงงานของตลาดแรงงาน เป็นต้น
- งานบริการข้อมูลบัณฑิตแก่สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงานบัณฑิต
- งานจัดกิจกรรมเรียนรู้ผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทาให้ทราบความคิดเห็น
ความคาดหวัง ของนักศึกษามาปรับปรุงการให้บริการ
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- งานประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) และกิจกรรมการฝึกอบรมต่าง ๆ
- งานแนะแนวและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติย่อ และการพัฒนาตนเอง เป็นต้น
4. งานสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภาระหน้าที่ดังนี้
- งาน MIS เช่ น ดู แ ลและปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ ดู แ ลและปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ เป็นต้น
- งานจัดทาข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา
- งานดูแลและสืบค้นฐานข้อมูลสถานประกอบการ (Oracle)
- งานแบบสอบถามออนไลน์ การทดสอบ EQ กิจกรรมก่อนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา
- งานข้อสอบออนไลน์รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
- งานพัฒนาระบบการดาเนินงานสหกิจศึกษาออนไลน์ (SUT-CAMS)
- งานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในแต่ละภาคการศึกษาและปีการศึกษา
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพภายในและตัวบ่งชี้
1. นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2541 ไดประกาศนโยบาย ระบบ
และกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และมี ค าสั่ ง แต งตั้ ง คณะกรรมการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ซึ่งประกอบดวยอธิก ารบดีเปนประธานและกรรมการประกอบดวยผู้ บริห าร
จากทุ ก หน่ ว ยงาน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกในสาขาต างๆ ที่ จ ะชวยก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ
กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพตลอดจน
การท ารายงานผลการประเมิ น และเผยแพรระบบการประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย นโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้
1) ใหใชระบบกลไกปกติ ที่ มหาวิทยาลั ยมี อยู่ เปนระบบการประกั นคุณ ภาพการศึ กษา เพื่ อเปน
เครื่องมือ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
2) ให้ คณะกรรมการประจ าส านั กวิช า ศูนย สถาบั น และโครงการ เปนผู ดู แลใหค าปรึกษาและ
ประสานงาน เพื่อใหการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิชา ศูนย สถาบัน
และโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) ใหมีการกาหนดองค์ป ระกอบที่ส งผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย พรอมทั้ งเกณฑ
ตัวบ่งชี้ องคกรที่รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละองค์ประกอบ
4) สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ
5) ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดาเนินการไปแลว อย
างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธ์การประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ด้วยระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น กล่าวคือ เป็นระบบ
บริ ห ารแบบ “รวมบริ ก าร ประสานภารกิ จ ” ดั ง นั้ น โครงสร้ า งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ถื อ ว่ า
สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด และมีสภาวิชาการทาหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั้งหมด
ทาหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจาสานักวิชา และศูนย์/สถาบัน เป็นผู้ควบคุมการ
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บริหารจัดการภายในสานักวิชา และศูนย์/สถาบัน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทาหนาที่
เสมือนเปนองคกรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองคกรกลางที่ทาหน้าที่เปนคณะ
กรรมการประกันคุณภาพนี้ มีฐานะเป็นคณะกรรมการจัดแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมีกรรมการ
สภาวิชาการเปนผูดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหสภาวิชาการเปนผูพิจารณา
กลั่นกรองเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบ
ดูแลงานประกัน คุณ ภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย รายละเอียดการจัดองคกรและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้
องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชน

ส่วนส่งเสริม
วิชาการ

คณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ
คณะกรรมการประจา
ศูนย์/สถาบัน/โครงการ

คณะกรรมการ
ประจาสานักวิชา
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หน่วยงานต่างๆ
สาขาวิชา - สถานวิจัย

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

ช่วงเวลา

1. ทบทวนตัวบ่งชี้และปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

2. ประชุ มรั บ ฟั งการชี้แ จงนโยบายการจั ด ท าคู่มื อ และรายงานการประกั น
กุมภาพันธ์ 2557
คุณภาพหน่วยงาน
3. รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
มีนาคม 2557
การศึกษา 2555 ให้ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
4. รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2556 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน เมษายน – พฤษภาคม 2557
และจัดทารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) โดยผ่านความเห็ นชอบของ
คณะท างานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าส านั ก วิช า/ศู น ย์ /สถาบั น
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
5. รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม
พฤษภาคม 2557
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
6. ส่งรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการ พร้อม
มิถนุ ายน 2557
บันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online
7. ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หน่ วยงาน (ส านั ก วิช า ศู น ย์ / ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2557
สถาบั น หน่ ว ยงานในส านั ก งานอธิ ก ารบดี และหน่ ว ยวิ ส าหกิ จ ) โดย
คณ ะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
8. ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สถาบั น โดยคณะกรรมการ ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2557
ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุ ฒิทั้งภายใน
และภายนอก
9. รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา
กันยายน 2557
ปีการศึกษา 2555 ให้ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
10. น าเสนอผลที่ ไ ด้ จ ากการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2556 ต่อผู้บริหาร โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum
QA) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ รั บ ทราบและให้ ข้ อ คิ ด เห็ น อั น น าไปสู่ ก ารจั ด ท า
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

18

ตุลาคม 2557

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจ
หลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

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

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

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้กาหนดรายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
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องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน

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

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

21

ตัวบ่งชี้ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

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

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

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

จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และผู้บริหารทุก
ระดับของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
7.2 การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1: ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารทุก
ระดับของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

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

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

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

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 7.2

การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้:

กระบวนการ

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

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

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

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4:

ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

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

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

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

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

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

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ชนิดของตัวบ่งชี:้

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ

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

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

: ข้อ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

องค์ประกอบที่ 12

การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

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

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

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

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยป้อนเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้การดาเนินงานสหกิจศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษาที่ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรทั้งในเรื่องจานวนหน่วยกิต
ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ระยะเวลาและกระบวนการในการเตรียมความ
พร้ อมนั ก ศึกษาให้ นั ก ศึกษามีพ ร้ อมทุ กด้านในการท างานจริงสามารถปรับ ตั วได้ อ ย่างรวดเร็ว และมี การ
ทบทวนหลักสูตรสหกิจศึกษาทุกระยะเพื่อให้หลักสูตรสหกิจศึกษามีความทันสมัยและสอดคล้องตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
เกณฑ์มาตรฐาน :

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

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล: ปีการศึกษา
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ทุกข้อ

ตัวบ่งชี้ 12.2
ชนิดของตัวบ่งชี:้

มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การดาเนิน งานสหกิจศึกษาต้องดาเนินการให้ ครบทุกด้านทุกกระบวนการโดยเฉพาะ
กระบวนการที่สาคัญตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษาที่ทุกฝ่ายต้องให้ความ
ร่ ว มมื อ ตามบทบาทและหน้ าที่ ข องแต่ ล ะภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ งไม่ ว่ าจะเป็ น นั กศึ ก ษา สถานศึ กษา และสถาน
ประกอบการ เพื่อจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการที่ไม่มีอยู่ในสถานศึกษา จึงจาเป็นต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสห
กิจศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน:
ข้อ
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3
2. มีการกาหนดคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานได้รับการรับรองจากประธาน
คณาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
4. ลั ก ษณะงานเป็ น โครงงานหรือ งานประจาที่ เน้ น ประสบการณ์ การท างาน โดยมี จ านวน
ตาแหน่งงานมากกว่าจานวนนักศึกษาร้อยละ 10
5. มีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจาเป็นตามลักษณะงาน
6. มี ก ระบวนการเตรี ย มความพร้อ มนั ก ศึ ก ษาก่ อ นไปสหกิ จ ศึ ก ษาให้ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การ
ประกอบอาชีพโดยนักศึกษามีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 เช่นเดียวกัน
7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์
สาขาวิช าโดยนั กศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบั ติงาน และต้องเป็ นส่ ว นหนึ่งของการวัดและประเมินผล
รายวิชาสหกิจศึกษา
8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์สาขาวิชา
และพนักงานที่ปรึกษา
9. มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะงานเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของ นั ก ศึ ก ษาในการเลื อ ก
สถานประกอบการ โดยให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กสถานประกอบการด้ ว ยความสมั ค รใจ และเปิ ด โอกาสให้
สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา
10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มากกว่า 7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 12.3
ชนิดของตัวบ่งชี:้

ระดับความสาเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน
กระบวนการ

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

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มากกว่า 5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 12.4

ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนาไปใช้ประโยชน์

ชนิดของตัวบ่งชี:้

ผลผลิต

คาอธิบายตั วบ่งชี้ : การสนับ สนุน และส่งเสริมให้ สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สหกิ จ ศึ กษาได้ ผ ลมากที่ สุ ด คือ สถานประกอบการต้ องได้ ป ระโยชน์ จากการรับ นั กศึ กษาสหกิจ ศึก ษาเข้ า
ปฏิบั ติงานโดยเฉพาะการน าผลงานหรือโครงงานของนักศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ตัวชี้วัดนี้จึงเป็นการวัดผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพื่อเป็น
หลักประกันว่าการจัดสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ
ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ
30 - 39

:
คะแนน 2
ร้อยละ
40 - 49

คะแนน 3
ร้อยละ
50 - 59
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คะแนน 4
ร้อยละ
60 - 69

คะแนน 5
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 70

ตัวบ่งชี้ 12.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาถ้ามีตาแหน่งงานว่าง
ชนิดของตัวบ่งชี:้

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์นอกชั้นเรียนของนักศึกษาเพื่อเติมเต็ม
ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในการทางานมากที่สุด ผลพลอยได้จากสหกิ จศึกษาคือการได้
งานทาของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประโยชน์ของสหกิจศึกษาในอีกมุมมองหนึ่ง
จึงเป็นการส่งเสริมการได้งานทาของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการจัดสหกิจศึกษามี
ความสมบูรณ์และส่งผลต่อการได้งานทาของนักศึกษาจึงจาเป็นต้องมีตัวชี้วัดการได้รับการเสนองานจากสถาน
ประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถ้ามีตาแหน่งงานว่าง
เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถ้า
มีตาแหน่งงานว่าง
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
ร้อยละ
30 - 39

คะแนน 2
ร้อยละ
40 - 49

คะแนน 3
ร้อยละ
50 - 59
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คะแนน 4
ร้อยละ
60 - 69

คะแนน 5
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 70

ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี:้

กระบวนการ

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

ข้อ

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

:

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

ผลผลิต

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

คะแนน 2
คะแนน
1.51 – 2.50

คะแนน 3
คะแนน
2.51 - 3.50
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คะแนน 4
คะแนน
3.51 – 4.50

คะแนน 5
คะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับ 4.51

ตัวบ่งชี้ 12.8
ชนิดของตัวบ่งชี:้

การดาเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กระบวนการ

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

:

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ครบ 5 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล: ปีงบประมาณ
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ภาคผนวก
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รายชื่อคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาประจาหน่วยงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประจาปีการศึกษา 2556

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

รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ
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Questionair_ID

แบบสอบถามนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2555
คาชี้แจง
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เท่านั้น
 ขอให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามความคิดเห็นที่เป็นจริงมากที่สุด
โดยกรอกคะแนนตามความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ขอขอบคุณ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เป็นนักศึกษาสาขาวิชา __________________________________ ชั้นปีที่ _________ เพศ

ส่วนที่ 1

 ชาย  หญิง

ความพึงพอใจต่อรูปแบบการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ

(5 = พอใจมากที่สุด

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

คะแนน

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

ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

(5 = เข้าใจมากที่สุด

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

คะแนน

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

ส่วนที่ 3

คุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ

(5 = พอใจมากที่สุด

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

คะแนน

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

ส่วนที่ 4 คุณภาพในการให้บริการโดยรวมของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
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ส่วนที่ 5

ให้นักศึกษาประเมินตนเองในความคิดเห็นที่นักศึกษามีต่อความสามารถของตนเอง ณ ปัจจุบัน
คะแนน

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

ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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TERM

ID

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

คาชี้แจง

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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

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

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

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

-

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ……………………………………………..
(___________________________________)
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผู้นิเทศงาน
วันที่นิเทศ _____/_______/_______

53

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป โทรศัพท์ 0-4422-3048, 04422-3055 โทรสาร 0-4422-3045 E-mail : coop@sut.ac.th

V1-Page 1 /4

ID

ส่วนที่ 3 คุณภาพสถานประกอบการ
ประเด็นความคิดเห็น
5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

-

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

-

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

 โครงงาน

 งานประจา

 โครงงานและงานประจา

หากนักศึกษาได้รบั มอบหมายให้ท้าโครงงาน ท่านคิดว่าโอกาสต่อยอดโครงงานของนักศึกษาเป็นงานวิจัยหรือบริการวิชาชีพ
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

 มากที่สุด

 มาก

 ปานกลาง

 น้อย

 น้อยที่สุด
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หมายเลขเอกสาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

FM:CO4-2-09

COOP STUDENT PERFORMANCE APPRAISAL

แก้ไขครั้งที่ 10
วันที่บังคับใช้ 15 กันยายน 2555

JOB NO.

คาชี้แจง

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

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

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

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

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
TEL: 0-4422-3046-8, 22-3051, 22-3055 FAX: 0-4422-3045, 22-3053
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ควำมรู้ควำมสำมำรถ
หัวข้อประเมิน
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ
ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการทางาน ตลอดจนการนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน
5. ความรู้ความชานาญด้านปฏิบัติการ
หลังจากพนักงานนิเทศงานฯ สอนวิธีการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในครั้งแรก ครั้งต่อไป
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ
6. วิจารณญาณ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
7. การจัดการและวางแผน
นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ ลาดับความสาคัญของงาน และการวางแผน
การดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ทักษะการสื่อสารและการนาเสนอ
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการนาเสนอ (Presentation)
สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีลาดับขั้นตอนที่ดี
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการทางาน รู้จักสอบถาม รู้จักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ
9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
เช่น ภาษาอังกฤษ การทางานกับชาวต่างชาติ
(ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติ หรือที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร)
10. ความเหมาะสมต่อตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตามตาแหน่งงาน (Job Position) และลักษณะงาน
(Job Description) ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม

ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
หัวข้อประเมิน/Items
11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้
ดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วงโดยคานึงถึงเป้าหมาย และความสาเร็จของงานเป็นหลัก
ยอมรับผลที่เกิดจากการทางานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทางาน (กรณีงานประจา)
ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
TEL: 0-4422-3046-8, 22-3051, 22-3055 FAX: 0-4422-3045, 22-3053

58

E-mail: coop@sut.ac.th

http://coop.sut.ac.th

หน้า 2/5

หัวข้อประเมิน/Items
12. ความสนใจ อุตสาหะในการทางาน
มีความสนใจและกระตือรือร้นในการทางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม
ความตั้งใจที่จะทางานได้สาเร็จ มีความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา
13. ความคิดริเริ่มในการทางานและการเสนอความคิดเห็น
เมื่อได้รับคาชี้แนะ สามารถเริ่มทางานได้เอง โดยไม่ต้องรอคาสั่ง
เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง หรือมาขอรับงานใหม่ ๆ ไปทาโดยไม่ปล่อยเวลาว่าง
ให้ล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์
14. การตอบสนองต่อการสั่งการ
ยินดีรับคาสั่ง คาแนะนา คาวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับคาติ ตักเตือนและวิจารณ์
มีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคาสั่ง คาแนะนา ข้อเสนอแนะและการวิจารณ์

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

22. ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา

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

4 = ดีมาก (Very good)

2 = คาบเส้น (Marginal)

1 = ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อสหกิจศึกษำ (โปรดใส่ระดับคะแนน 5 = มำกที่สุด

3 = พอใจ (Satisfactory)

1 = น้อยที่สุด )

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

ระดับความคิดเห็น

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

)
)
)
)
)
)
)

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

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

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

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

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
61
TEL: 0-4422-3046-8, 22-3051, 22-3055 FAX: 0-4422-3045, 22-3053 E-mail: coop@sut.ac.th

http://coop.sut.ac.th

หน้า 5/5

ID No.

แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา

หมายเลขเอกสาร

COOP REPORT APPRAISAL

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

คาชี้แจง

JOB NO.

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

ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย –

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

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

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

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

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

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

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

1. ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.1 ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา

รหัส
สานักวิชา

1.2 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่

ปีการศึกษาที่
ถึง

ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่
เป็นการปฏิบตั ิงานครั้งที่

(

) 1

(

) 2

(

) 3

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

3. เวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน
เวลาเลิก

วัน รวมทางานสัปดาห์ละ
( ) 2. ไม่มี
4. ค่าตอบแทนที่นักศึกษาได้รบั

4.1 ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย วันละ
บาท
4.2 ค่าตอบแทนเพียงพอสาหรับใช้จ่ายหรือไม่

5.1 ที่พัก

หยุดงาน

ชั่วโมง

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

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

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

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

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

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

6.4 ลักษณะงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
( ) โครงงาน

( ) งานประจา

( ) ทั้งโครงงานและงานประจา

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

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

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

ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม

หัวข้อพิจารณา
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

/ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)

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

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

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

หัวข้อพิจารณา

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

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

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

ส่วนที่ 7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
หัวข้อพิจารณา

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

7.1 นักศึกษามีความพึงพอใจในระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในการไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

ส่วนที่ 8 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
8.1 นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปสหกิจศึกษา

8.2 ความคิดเห็นอื่น ๆ

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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