คํานํา

ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ ได จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self
Assessment Report: SAR) เพื่อรายงาน วิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานในปการศึกษา
2552 รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นจากการระดมสมองของพนักงานภายในศูนยทุกคน ทั้งนี้ผลการประเมิน
คาดวาจะมีประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในป
การศึกษาตอไป และมีประโยชนตอการประเมินศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยผูประเมินภายนอกองคกร
ศูนยสหกิจศึกษาขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนขอมูลที่มี
ประโยชนตอการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานฉบับนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความบกพรองหรือ
นําเสนอขอมูลที่ผิดพลาดประการใด ศูนยสหกิจศึกษาฯ ยินดีนอมรับขอเสนอแนะจากทานที่จะกอ
ประโยชนตอการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ตอไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี

รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประธานคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

กรกฎาคม 2553

สารบัญ

บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1 บทนํา
1. ความเปนมา
2. วิสยั ทัศน
3. พันธกิจ
4. โครงสรางองคกรและการบริหาร
5. บุคลากร
6. ขอมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา
7. ผลการดําเนินงานของหนวยงาน

หนา
(1)
1
5
5
6
7
7
9

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้
1. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้
2. ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้
3. สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชีแ้ ละในภาพรวม

15
58
61

สวนที่ 3 จุดเดน – แนวทางเสริม และจุดออน-แนวทางแกไข

64

สวนที่ 4 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายชื่อและวุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนยสหกิจศึกษาฯ

ก-1

ภาคผนวก ข
ข 1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กาํ หนด
ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)

ข-1

ภาคผนวก ค
ค 1 สรุปคะแนนเฉลีย่ ผลประเมินคุณภาพสถานประกอบการระหวาง
การนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยคณาจารยผูนิเทศงาน
ค 2 สรุปคะแนนเฉลีย่ ผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาคณะนิเทศงาน
สหกิจศึกษาโดยคณาจารยผูนิเทศงาน

ค-1
ค-2

ค 3 สรุปคะแนนเฉลีย่ ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
โดยพนักงานที่ปรึกษา
ค 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ

ค-3
ค-4

ค 5 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ

ค-5

ค 6 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการของสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษาสังกัด

ค-5

ค 7 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา
กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนทนี่ ักศึกษาไดรับ
จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ค-6

ค 8 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตอประโยชนทนี่ ักศึกษาไดรับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ค-7

ค 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาตอคุณภาพสถานประกอบการ
ที่ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

ค-8

ค 10 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา เกี่ยวกับภาพรวมและปรัชญา
ของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ค 11 สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ
ค 12 สรุปความพึงพอใจของคณาจารยตอการใหบริการของ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ เกีย่ วกับการประสานงานนิเทศงาน
ค 13 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

ค-9
ค-10
ค-10
ค-11

ภาคผนวก ง
ง 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ป 2548 – 2552

ง-1

บทสรุปผูบริหาร
ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ เริ่ ม ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ตั้งแตศูนยดําเนินการเปนโครงการ มีการแตงตั้งคณะทํางานในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตั้งแตปการศึกษา
2548 เปนตนมา มีการปรับองคประกอบและตัวบงชี้ตามขอสังเกตและขอเสนอแนของคระกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานและระดับสถาบันมาประกอบการพิจารณา
ปรับ ปรุง องคป ระกอบและตั ว บง ชี้ก ารจั ด ทํา รายงานการประเมิ น ตนเองในครั้ง นี้ นั บว า เป น การ
ประเมิ น ตนเองครั้ ง ที่ 5 โดยศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ มี อ งค ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข อ ง 7
องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ ( 2 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ( 4 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ( 1 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ ( 10 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ( 1 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 9 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ( 2 ตัวบงชี้)
องคประกอบที่ 10 การดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ( 2 ตัวบงชี้)
สรุปผลการประเมินตนเอง
ในป การศึกษา 2552 ศูน ย ส หกิจศึ กษาและพั ฒ นาอาชีพ ไดดําเนิน การประเมิน ตนเอง
วิเคราะหจุดเดนและแนวทางการเสริมจุดเดน ตลอดจนวิเคราะหจุดออนและแนวทางการแกไข
จุดออน โดยประเมินตนเองตามตัวบงชี้ 22 ตัวบงชี้ ภายใตองคประกอบคุณภาพ 7 องคประกอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยตั้งแตปการศึกษา 2551 ใชเกณฑการประเมิน
ระดั บ คะแนน 1-3 ซึ่ ง ในแต ล ะตั ว บ ง ชี้ มี เ กณฑ ม าตรฐานสํ า หรั บ ประเมิ น แตกต า งกั น ไป (ดู
รายละเอียดในสวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้) นอกจากนี้ยังมี
การกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จวาบรรลุเปาหมาย
หรือไม ผลการประเมินคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปการศึกษา 2552 สรุปได
ดังนี้
1. ภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาอยูในระดับดีมาก
กลาวคือไดคะแนน 2.82 จากคะแนนเต็ม 3.00 บรรลุเปาหมาย 20 ตัวบงชี้ และไมบรรลุเปาหมาย 2
ตัวบงชี้
2. ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับมาตรฐาน (ได 3 คะแนน) 19 ตัวบงชี้ ไดแก
2.1) ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
(1)

กลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
2.2) ตัวบงชีท้ ี่ 2.11 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.3) ตัวบงชีท้ ี่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใ ชบัณฑิต
2.4) ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาทีป่ ฏิบัติงานในรอบ 1 ปที่ผา นมา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม
และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา
2.5) ตัวบงชีท้ ี่ 7.1 คณะกรรมการประจําหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันไดใน
ระดับสากล
2.6) ตัวบงชีท้ ี่ 7.2 ภาวะผูน ําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
2.7) ตัวบงชีท้ ี่ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู
2.8) ตัวบงชีท้ ี่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
2.9) ตัวบงชีท้ ี่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจยั
ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
2.10) ตัวบงชีท้ ี่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน
2.11) ตัวบงชีท้ ี่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
2.12) ตัวบงชีท้ ี่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา
2.13) ตัวบงชีท้ ี่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล
2.14) ตัวบงชีท้ ี่ 7.11 ความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
2.15) ตัวบงชีท้ ี่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน
2.16) ตัวบงชีท้ ี่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
2.17) ตัวบงชีท้ ี่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(2)

2.18) ตัวบงชีท้ ี่ 10.1 ผลสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจศึกษาทีเ่ กิดขึ้นกับนักศึกษา
สถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
2.19) ตัวบงชีท้ ี่ 10.2 ผลสําเร็จในการพัฒนาอาชีพใหกับนักศึกษา
3. ตัวบงชีท้ ี่มผี ลการประเมินอยูในระดับปรับปรุงใหไดมาตรฐาน (ได 2 คะแนน) 2
ตัวบงชี้ ไดแก
3.1) ตัวบงชีท้ ี่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด
3.2) ตัวบงชีท้ ี่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ
4. ตัวบงชีท้ ี่มผี ลการประเมินอยูในระดับปรับปรุงใหไดมาตรฐาน (ได 1 คะแนน) 1
ตัวบงชี้ ไดแก
4.1) ตัวบงชีท้ ี่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค
จุดเดน
1. ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพือ่ วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
2. ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีกลไกการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตผานกระบวนการเรียนการสอน
การเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไดงานทําและสามารถประกอบอาชีพอิสระได
ถึงรอยละ 83.68 และทําใหสถานประกอบการใหคะแนนพึงพอใจแกบัณฑิต มทส. ในระดับ 3.62
จาก 4.00
3. ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการใหบริการความรูเรื่องสหกิจศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาทีส่ นใจ
ตลอดทั้งป ผูบริหารและเจาหนาที่ของศูนยฯ มีสวนรวมเปนคณะทํางานจัดทําขอเสนอ ยุทธศาสตร
สหกิจศึกษาแก สกอ. และเปนคณะกรรมการ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมกับสมาคม สหกิจศึกษา
ไทยอยางตอเนื่อง
4. ผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ มีภาวะผูน ํา
5. มีการพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาฯ สูองคการเรียนรู
6. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิท ธิ ภาพและมี ระบบการจั ด การฐานข อมู ลเพื่อการบริก ารและการบริห ารที่มี
ศักยภาพ
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7. ความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสว นรวมในการพัฒนาศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ
8. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารศูนยฯ อยางเปนรูปธรรม
9. ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
10. มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
11. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา
แนวทางเสริมจุดเดน
1.การปรั บ ปรับ ปรุ ง แผนการดํ า เนิ น งานใหส อดคล องกับ มาตรฐานการดํ า เนิ น งานและ
ประกันคุณภาพสหกิจศึกษาระดับชาติในสวนที่ยังไมไดมาตรฐาน
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้นและพิจารณาทบทวนเกณฑในตัวบงชี้ที่
บรรลุเกณฑไดยาก
3. เชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพ KM การบริหารความเสี่ยง 5ส ฯลฯ ตามนโยนบายของ
มทส.ใหเปนระบบเดียวภายใตระบบการบริหารงานของศูนย
4. ทํางานเชิงรุกมากขึ้นโดยการอํานวยความสะดวกใหสถานประกอบการมีโอกาสเขามา
คัดเลือกนักศึกษาตั้งแตนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. นําผลการประเมินในประเด็นที่มีผลการประเมินระดับต่ํามาปรับปรุงกิจกรรมในรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา
6. จัดใหมีเนื้อหาเพื่อการทบทวนเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทํางาน และการเขา
สังคมใหกับบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษาผาน Website และประชาสัมพันธใหบัณฑิตทราบเพื่อสราง
ความประทับใจใหกับนายจาง
7. ควรนําประสบการณและขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของศูนยใหทัดเทียมการดําเนินงานของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน
8. จัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับหัวหนาฝายตามผลการ
ประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
9. จัดทําคูมือการดําเนินงานในแตละฝายเพื่อตอบสนองระบบบริหารงานคุณภาพของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยการเชื่ อ มโยงทุ ก ระบบให เ ป น ระบบเดี ย วกั น เช น KPI ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู 5 ส. มาอยูในรูประบบการรายงานผล
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10. เนื่องจากศูนยสหกิจศึกษาฯ เปนหนวยงานที่ตองประสานงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ มทส. จึงควรเปดโอกาสใหบุคลากรของศูนยไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก มทส. ตาม
ภารกิจในการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
11. จัดหานักศึกษาสหกิจศึกษาทางดาน IT มาทําโครงงานเพื่อพัฒนาระบบ ICT ของศูนย
12. ควรเปดโอกาสใหสถานประกอบการทีม่ ีระบบ ICT ทีด่ ีเขามาเชื่อมโยงกับระบบ ICT
ของศูนยฯ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน
13.ทํางานเชิงรุกเพื่อขยายเครือขายความรวมมือในลักษณะเดียวกันไปยังสถาน
ประกอบการอืน่ ๆ ที่มีศักยภาพ
14. ควรพัฒนาระบบดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ จนทําใหความเสี่ยงมีคาเปนศูนย
15. ควรนําระบบบริหารความเสี่ยงผนวกหรือบูรณาการเขากับระบริหารงานอืน่ ๆ ใหเปน
ระบบบริหารงานคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ และพัฒนาเปนนวัตกรรมทางการบริหารของ มทส.
ตอไป
16. ควรนํ า ระบบ KPIs ผนวกหรื อ บู ร ณาการเข า กั บ ระบริ ห ารงานอื่ น ๆ ให เ ป น ระบบ
บริหารงานคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในรูประบบการรายงานผลในลักษณะระบบเดียว
17. พัฒนาการใหบริการไปสู e-service เต็มรูปแบบทั้งระบบ
18. ขยายความรวมมือไปยังองคกรอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเพิ่มมากขึ้นโดยผานสมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือขายอุดมศึกษา
9 ภูมิภาค
20. ควรใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพมากกวาการประเมินคุณภาพตามที่ มทส.
ปฏิบัติอยู
21. ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการประกันคุณภาพและวิธีการใหมากกวานี้
22. ควรมีการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับองคกรอื่นที่มีสวนไดเสีย
กับศูนยสหกิจศึกษาฯ เชน เชิญตัวแทนองคกรผูใชบัณฑิตมาตรวจประเมินการดําเนินงานของศูนยฯ
ทุกปการศึกษา
23. สรางความตระหนักและความเขาใจใหสถานประกอบการรับทราบถึงประโยชนที่จะ
ไดรับในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางเปนรูปธรรม เชน การประชาสัมพันธผลการจัดทําโครงงาน
ของนักศึกษา และ Best Practices แกสถานประกอบการอื่น
24. พัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องการนิเทศงานสหกิจศึกษาแกคณาจารยตามมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของ สกอ.
25. เพิ่มกิจกรรมใหมีความหลากหลายสอดคลองตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาใหมาก
ยิ่ง ขึ้ น เช น ทั ก ษะพื้น ฐานที่จํ า เปน ต อ การปฏิ บัติ ง านในสถานประกอบการแต ล ะแห ง ที่มี ค วาม
แตกตางกัน
จุดออน
1. จํานวนบุคลากรและภาระงานไมสอดคลองกัน
2.บัณฑิตระดับปริญญาตรีรอยละ 97.09 ไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑ (7,940 บาท)
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3. ยังขาดการประเมินผลงานของผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยคณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ ที่เปนรูปธรรม
4. เนื่องจากกิจกรรมนักศึกษาบางประเภทไมใชภารกิจหลักของศูนย ไดแก กิจกรรมกีฬา
และการสงเสริมสุขภาพ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพยังเปนแบบตามมากกวาจะเปนการทํางานเชิงรุก
การสื่อสารที่ไมทันการ การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดบอย ๆ ทําใหดําเนินการไมทัน
แนวทางแกไขจุดออน
1.พิจ ารณาตัดภาระงานที่ไมเกี่ยวของกับภารกิจหลักของศูน ยโดยตรง หรือดําเนิ นงาน
รวมกับหนวยงานอื่นในรูป “รวมบริการประสานภารกิจ”
2. ควรวิเคราะหปริมาณและภาระงานของหนวยงานเพื่อจัดบุคลากรรองรับการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักศึกษาและการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
3. เสริมกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาตระหนักในการใชชีวิตหลังสําเร็จการศึกษา เชน การ
วางแผนชีวิต มนุษยเงินเดือนมืออาชีพ การออม การดํารงชีวิตแบบพอเพียง ไมฟุมเฟอย 7Habits
และการอบรมเชิงวิชาการที่สงเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น
4. ควรมีการปรับตัวบงชี้ที่ 3.2 ใหสอดคลองตามภารกิจหลักของศูนย หรือศูนยเปนเพียง
ผูสนับสนุนขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงเทานั้น
5. จัดใหมีการประเมินผลงานของผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ หรือผูบริหารสูงสุดตาม
หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา โดยคณะกรรมการบริหารศูนยฯ
6. จัดใหมีการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
7. ควรรายงานผลการประเมินตอองคกรผูใชบัณฑิต กลุมหรือสมาคมวิชาชีพไดทราบเฉพาะ
ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น ความเห็ น ของนั ก ศึ ก ษา อาจารย ต อ สถานประกอบการเพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธอยางยั่งยืน
การดําเนินงานที่เปนเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศวา
เปนสถานศึกษาที่มีการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางโดดเดนและมีความเปนเลิศในทุกดาน จนเปน
ตนแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาของไทยในปจจุบัน ในป พ.ศ. 2553 เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย
“6 มิถุนายน ของทุกป” สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยและ
เครื อ ข า ยสหกิ จ ศึ ก ษา 9 ภู มิ ภ าค ได ม อบโล ร างวั ล แก ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ใ นฐานะ
สถานศึ ก ษาที่ ดํ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด น ระดั บ ชาติ และผู บ ริ ห ารสหกิ จ ศึ ก ษาใน
สถานศึกษาดีเดนระดับชาติ ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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สวนที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาที่จัดใหมีการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
อยางมีระบบ ดวยความรวมมือจากสถานประกอบการและทุกฝายที่เกี่ยวของ เปนระบบการศึกษาที่
ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) ทําใหนักศึกษาเรียนรู
ประสบการณจากการไปปฏิบัติงาน (Work-based Learning) มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต อ งการมากที่ สุ ด การส ง เสริ ม ให มี ค วามร ว มมื อ ระหว า งสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัยฯ ในการรวมดําเนินการสหกิจศึกษาฯ เปนกลไกที่ทําใหเกิดความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอยางตอเนื่องตลอดไป วิธีการของสหกิจศึกษาจะเนน
ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกันสูงสุด
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว
ไดลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จริง ซึ่งไมสามารถเรียนรูไดในหองเรียน และมหาวิทยาลัยไมสามารถสรางสถานการณจําลองนี้ให
นักศึกษาได นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาตนเองทางดานความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การ
วิเคราะห และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปแบบและระบบโดยผูนิเทศงาน (พนักงานที่
ปรึ ก ษาหรื อ พี่ เ ลี้ ย ง) ที่ ส ถานประกอบการ นั ก ศึ ก ษาต อ งจั ด เตรี ย มและนํ า เสนอรายงานจาก
ประสบการณการทํางานจริงของตนเอง ที่สะทอนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เขาดวยกัน ทําใหมองเห็นแนวทางดานงานอาชีพของตนเองชัดเจนขึ้น ดวยระบบการเรียนการสอนที่
ผสมผสานภาคทฤษฎี เ ข า กั บ ภาคปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งลงตั ว นี้ จะส ง ผลให นั ก ศึ ก ษาเป น บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุ ณ ภาพสู ง เป น ที่ ต องการของตลาดแรงงานมากขึ้ น กระบวนการสหกิ จศึ ก ษายั ง ทํ า ให เ กิด การ
ประสานงานอย า งใกล ชิดกั บ สถานประกอบการ ทํ า ใหส ถานศึก ษาสามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รได
ตลอดเวลา สว นสถานประกอบการจะไดประโยชน จากงานที่ นักศึกษาปฏิ บัติแรงงานนักศึก ษา
รวมงานไดตลอดทั้งป ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนไปอยางเหมาะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไดจดั ระบบการศึกษาเปน ระบบไตรภาค (Trimester) โดยใน 1 ปการศึกษาจะประกอบดวย 3 ภาค
การศึกษา (1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา 12 สัปดาห) และ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามีระยะเวลา
เทากับ 16 สัปดาห (ระยะเวลาของสหกิจศึกษาจะคาบเกี่ยวกับภาคการศึกษาปกติ ในชวงปดภาค
การศึกษา) และดวยตระหนักถึงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เป น อย า งมาก ทํ า ให ทุ ก หลั ก สู ต รที่ เ ป น การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก สาขาวิ ช า ต อ งมี
สหกิจศึกษาอยางนอยหนึ่งภาคการศึกษาบรรจุในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศ ที่จัดใหมีหลักสูตร
สหกิจศึกษาในปการศึกษา 2536 และมีการพัฒนาหลักสูตรนี้ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ในตอนเริ่มตนของการดําเนินการโครงการสหกิจศึกษานั้น ไดกําหนดใหนักศึกษาตองไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 ครั้งตอหลักสูตร คือเมื่อนักศึกษาอยูชั้นปที่ 3 หนึ่งครั้ง และในชั้นปที่ 4 อีก
หนึ่งครั้ง โดยกําหนดจํานวนหนวยกิตสหกิจศึกษารวมเทากับ 12 หนวยกิต การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนการไปสลับกับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ เพื่อที่จะใหนักศึกษาคนหาวา ตนเองยังขาด
ความรูทางดานวิชาการหรือดานปฏิบัติในดานใด จะไดมีโอกาสไดลงเรียนรายวิชานั้น ๆ เพิ่มเติม
โดยมีขอกําหนดวานักศึกษาตองกลับมาจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับสหกิจศึกษามาโดยตลอด เริ่มตน
ในปการศึก ษา 2536 รายวิช าสหกิจศึกษาเปน วิ ช าเลือก แตตอมาในปการศึ ก ษา 2540 ใหทุ ก
สาขาวิชากําหนดใหรายวิชาสหกิจศึกษาเปนวิชาบังคับ โดยกําหนดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานอยาง
นอย 1 ภาคการศึกษา คิดเปน 9 หนวยกิต จนถึงป พ.ศ. 2542 ถือวานักศึกษาทั้งหมดเปนนักศึกษา
สหกิจศึกษา โดยไดกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาไวเชน เกรดเฉลี่ยสะสมตองมากกวา
2.00 เปนนักศึกษาในสังกัดสาขาวิชาและมีความพรอมทางวิชาการ ไดเรียนหรือสอบผานวิชาเงื่อนไข
บั ง คั บ ก อน ที่ กํ า หนดโดยสาขาวิ ช า และมี ค วามประพฤติ เ รี ย บร อ ย เป น ต น โดยส ว นใหญ แ ล ว
สาขาวิชาจะจัดรายวิชาสหกิจคึกษาไวในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปที่ 4
ในปการศึกษา 2545 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรไดทําการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหจาํ นวน
หนวยกิตเหมาะสมกับขอบังคับของสภาวิศวกรรมแหงประเทศไทยในการขอใบรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกร จึงไดปรับลดจํานวนหนวยกิตสหกิจศึกษาใหม จาก 9 หนวยกิตเปน 6 หนวยกิต และ
เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสหกิจศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงประกาศใหทุก
สํานักวิชาทําการปรับหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตสหกิจศึกษาใหเหลือเพียง 6 หนวยกิตเทากัน โดย
แบงเปนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษา 5 หนวยกิต อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยมิไดมีขอจํากัดใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น นักศึกษาที่ตองการ
ประสบการณวิชาชีพเพิ่มเติมเปนอยางมาก สามารถที่จะขอไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดถึง 3 ครั้งตอ
หลักสูตร นอกจากนี้ ในหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการไดกําหนดใหนักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 2 ครั้ง คือในภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 ซึ่งเริ่มตั้งแตภาค
การศึกษาที่ 3/2550 เปนตนไป
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ในป การศึก ษา 2551 โครงการสหกิจศึก ษาและพัฒ นาอาชีพ ไดรับการอนุมัติใหปรั บ
สถานภาพหนวยงานเปนศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม 2551
ตารางที่ 1 ประวัติการดําเนินงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ป พ.ศ.
2536

2537

2538

2540

2543
2544
2551

การดําเนินงาน
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา องคกรเอกชน เปนตน รวมทั้งมี
กรรมการจากภายในมหาวิทยาลัยไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย
จากสํานักวิชา
2. การไปศึกษาดูงานตางประเทศ
3. การฝกอบรมสัมมนาใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเขาใจสหกิจศึกษาพรอมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟงขอเสนอแนะจากคณาจารย
4. เริ่มการทําประชาสัมพันธใหองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชนเขาใจถึงหลักสูตรสหกิจศึกษา
1. จัดตั้งหนวยงาน “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ซึ่งเปนหนวยงานกลางทําหนาที่
ประสานงานระหวางสถานประกอบการ คณาจารย และนักศึกษา
2. เขารวมเปนสมาชิก World Association for Cooperative Education หรือ WACE
เริ่มสงนักศึกษารุนแรก 128 คน ไปสหกิจศึกษา โดยเปนหลักสูตรเลือกและคัดเลือกเฉพาะนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.50 สําหรับนักศึกษาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สวน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนั้นนักศึกษาตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 และเกรดเฉลี่ย
สะสมในวิ ช าชี พ ต อ งมากกว า 2.00 ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ค วามประพฤติ ดี จึ ง เข า ร ว มโครงการ
สหกิจศึกษา ฯ ได
1. สํานักวิชาเห็นประโยชนวาสหกิจศึกษามีผลอยางมากในการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา จึงกําหนดใหนักศึกษาทุกคนเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา และเริ่มใชสหกิจศึกษา
เปนหลักสูตรบังคับของทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
2. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบรับรองและมอบสัมฤทธิบัตร
สหกิจศึกษาแกนักศึกษา
จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องแนวทางการจัดระบบการศึกษาผสมผสานการเรียนและ
การปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 12th World Conference on Cooperative Education
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 .จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางยั่งยืน” ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
2. ปรับสถานภาพหนวยงานเปนศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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ตารางที่ 1 ประวัติการดําเนินงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ตอ)
2553

คณะกรรมการการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 2 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เครือขายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และสมาคมสหกิจศึกษาไทยพรอมทั้งองคกรพหุพาคี ไดตัดสินใหรางวัลแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังตอไปนี้
1. รางวัลระดับชาติ
1.1 สถานศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน
1.2 ผูบริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเดน (ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี )
2.รางวัลระดับเครือขาย
2.1 โครงงานสหกิจศึกษาดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3 โครงงาน
2.2 โครงงานสหกิจศึกษาดีเดนดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ จํานวน 3
โครงงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการสอนระดับปริญญาตรีใน 5 สํานักวิชาคือ สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มี 3 สาขาวิชา สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มี 2 สาขาวิชา (6 หลักสูตร) สํานัก
วิชาแพทยศาสตร มี 2 สาขาวิชา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มี 14 สาขาวิชา (17 หลักสูตร) และ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มี 1 สาขาวิชา รวมเปน 22 สาขาวิชา (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552)
นักศึกษาที่ตองการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา “เตรียม
สหกิจศึกษา” ในภาคการศึกษากอนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยหัวขอที่บรรยายในรายวิชานี้
จะสอดคลองกับสภาพชีวิตความเปนจริงในการหางานทําและการทํางานของบัณฑิต โดยมีหัวขอ
บรรยายดังนี้คือ การเลือกสถานประกอบการ การเขียนใบสมัครและประวัติยอ การกรอกใบสมัคร
การสัมภาษณงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติการ การสรางความมั่นใจในตนเอง การเขียน
รายงาน การนําเสนอ และวัฒนธรรมองคกร เปนตน และเนื่องจากมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหลัก จึงมีการบรรจุหัวขอ 5 ส, ISO 9002 และอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน เขาไปในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาดวย
ในปจจุบันมีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน รวม 22 สาขาวิชา รวมจนถึงปจจุบันมีนักศึกษาไป
ปฏิ บั ติ ง านแล ว ทั้ ง สิ้ น 11,692 คน (นั บ ถึ ง ภาคการศึ ก ษาที่ 3 ป ก ารศึ ก ษา 2552) โดยมี ส ถาน
ประกอบการเขารวมดําเนินการสหกิจศึกษา ฯ แลว 2,398 แหง ทั่วประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 30
เมษายน 2553)
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ในการดําเนินกิจกรรมสหกิจศึกษาตาง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งหนวยงานกลางที่
เรียกวา “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ขึ้นในปการศึกษา 2537 และปรับสถานภาพ
หนวยงานเปน “ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ในปการศึกษา 2551 ทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางคณาจารย (สาขาวิชา) กับสถานประกอบการ โดยมีภารกิจหลักตั้งแตการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา การจัดหางานที่มีคุณภาพ การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการ
เลือกสถานประกอบการและการประสานงานการนิเทศ การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไป
ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมสัมภาษณและสัมมนาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ และงานแนะ
แนวและพัฒนาอาชีพ เปนตน
2. วิสัยทัศน
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมุงมั่นใหบริการดวยความเปนเลิศ เพื่อใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยจะรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ (สถานประกอบการ คณาจารย
และนักศึกษา) อยางเหนียวแนน และดํารงไวซึ่งความเปนผูนําทางสหกิจศึกษาของประเทศไทยและ
กาวสูสหกิจศึกษาระดับนานาชาติในที่สุด
3. พันธกิจ
1) จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา และตรง
กับสาขาวิชาชีพ
2) จั ด เตรี ย มความพร อ มนั ก ศึ ก ษาในทุ ก ๆ ด า นที่ จํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาไดอยางทันทวงที ถูกตอง แมนยํา สอดคลองกับ
ความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ
4) พั ฒ นาอาชีพ นัก ศึ ก ษาที่ตอเนื่อ งจากกิ จกรรมสหกิจศึก ษา ใหสอดคล องกับ ความ
ตองการของตลาดแรงงานในประเทศ

5

5. โครงสรางองคกรและการบริหาร
อธิการบดี
คณะกรรมการประจําศูนยฯ
รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

หัวหนาฝาย
พัฒนางาน
สหกิจศึกษา

หัวหนาฝายพัฒนา
อาชีพ

หัวหนาฝาย
สารสนเทศสหกิจ
ศึกษา

หัวหนาฝาย
บริหาร
งานทั่วไป

-เจาหนาที่สหกิจ
ศึกษา (วิจัย)
-เจาหนาที่สหกิจ
ศึกษา (จัดหางาน)
-เจาหนาที่สหกิจ
ศึกษา (จิตวิทยา
อุตสาหกรรม)

-เจาหนาที่สหกิจ
ศึกษา (พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา)
-เจาหนาที่สหกิจ
ศึกษา (พัฒนา
อาชีพ)

-เจาหนาที่สหกิจ
ศึกษา (สารสนเทศ)
-พนักงานธุรการ
(งานฐานขอมูล)

-เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป
-พนักงานธุรการ

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ แบงการปฏิบัติงานออกเปน 4 ฝาย ไดแก (1) ฝาย
บริหารงานทั่วไป มีเจาหนาที่สหกิจศึกษา 5 คน (2) ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีเจาหนาที่ สหกิจ
ศึกษา 5 คน (3) ฝายพัฒนาอาชีพ มีเจาหนาที่สหกิจศึกษา 3 คน และ (4) ฝายสารสนเทศสหกิจ
ศึกษา มีเจาหนาที่สหกิจศึกษา 1 คน โดยมีผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ และรองผูอํานวยการศูนย
สหกิจศึกษาฯ เปนผูบริหาร มีเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปทําหนาที่เปนเจาหนาที่สหกิจศึกษา และมี
พนักงานธุรการเปนผูปฏิบตั ิงานภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ
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5. บุคลากร
ในปการศึกษา 2552 มีบุคลากรทําหนาที่ในการบริหาร จัดการ และประสานงานกับทุก
ฝายที่เกี่ยวของเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตร โดยมีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในศูนยสหกิจศึกษาฯ ดังนี้
1) ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จํานวน 1 คน เปนผูบริหารขององคกร
2) รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จํานวน 1 คน เปนผูบริหารของ
องคกร
3) เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ทํ า หน า ที่ เ ป น เจ า หน า ที่ ส หกิ จ ศึ ก ษา จํ า นวน 12 คน
การศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน และปริญญาตรี 11 คน ทําหนาที่จัดหางาน ใหคําปรึกษา จัด
อบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา ประสานงานนิเทศงานสหกิจศึกษา และดูแลการวางแผนการ
ดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณและเงินสํารองจายของศูนย
4) พนักงานธุรการ จํานวน 2 คน ทําหนาที่เปนเจาหนาที่งานสารบรรณและดูแลงาน
เอกสารของศูนยสหกิจศึกษา ฯ
วุฒิการศึกษา
จํานวนบุคลากร

รวม

ต่ํากวา

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ตําแหนงทางวิชาการ
ป. อาจารย ผศ.
เอก

รศ.

ศ.

1.สายวิชาการ

2

-

-

-

2

-

2

-

-

2.สายปฏิบัติการ

12

2

11

-

1

-

-

-

-

14

2

11

-

3

-

-

-

-

วิชาชีพและ
บริหารงานทั่วไป
รวม

6. ขอมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาและตําแหนงงาน (ปการศึกษา 2552)
ในปการศึกษา 2552 มีนกั ศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัตงิ านในภาคการศึกษาที่ 1/2552
จํานวน 695 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 588 คน และในภาคการศึกษาที่ 3/2552 จํานวน
294 รวมทั้งสิน้ 1,577 คน ในภาพรวมแลวศูนยสหกิจศึกษา ฯ สามารถจัดหางานในเชิงปริมาณได
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มากกวาจํานวนนักศึกษา ตัวเลขจํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานจําแนกตามสํานักวิชาและ
สาขาวิชา แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานในปการศึกษา 2552 จําแนกตามสาขาวิชา
ที่

สํานักวิชา /
สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รวม
นักศึกษา ตําแหนง นักศึกษา ตําแหนง นักศึกษา ตําแหนง น.ศ. ตําแหนง
(คน)
งาน
(คน)
งาน
(คน)
งาน
(คน)
งาน

เทคโนโลยีสังคม
184
2

217
9

1
82

40
115

10
88

46
153

195
172

303
277

34

58

-

31

-

25

34

114

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

8

21

33

59

19

35

60

115

เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมศาสตร
1 วิศวกรรมเกษตร
2 วิศวกรรมขนสง
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร
4 วิศวกรรมเคมี
5 วิศวกรรมเครื่องกล
6 วิศวกรรมการผลิต
7 วิศวกรรมยานยนต
7 วิศวกรรมเซรามิก
8 วิศวกรรมโทรคมนาคม
9 วิศวกรรมพอลิเมอร
10 วิศวกรรมไฟฟา
11 วิศวกรรมโยธา
12 วิศวกรรมโลหการ
13 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

28

50

34

53

-

33

62

136

2
13
8
1
87
42
36
12
8
16
78
35
32
8
38
13

6
21
46
8
127
78
50
28
23
23
104
42
48
14
70
17

5
10
96
10
5
29
34
13
7
14
34
25

11
19
109
26
43
25
5
17
37
42
32
20
37
25
69
28

9
14
9
32
1
20
4
2
18
7
16
3
42

6
25
68
14
40
57
6
22
23
13
25
28
15
27
40
42

7
32
118
11
96
74
37
37
37
54
80
66
46
38
75
80

23
65
223
48
210
160
61
67
83
78
161
90
100
66
179
87

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 เทคโนโลยีการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
1 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2
3

14

วิศวกรรมอุตสาหการ

15 เทคโนโลยีธรณี
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ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานในปการศึกษา 2552 จําแนกตามสาขาวิชา (ตอ)
ที่

1
2

1

สํานักวิชา /
สาขาวิชา
แพทยศาสตร
อนามัยสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรการ
กีฬา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รวม
นักศึกษา ตําแหนง นักศึกษา ตําแหนง นักศึกษา ตําแหนง น.ศ. ตําแหนง
(คน)
งาน
(คน)
งาน
(คน)
งาน
(คน)
งาน
5
5

6
22

65
87

78
128

-

1
17

70
92

85
167

-

-

4

8

-

-

4

8

695

1088

588

1057

294

761

1577

2906

7. ผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษานั้น ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะทําหนาที่จัด
หางานคุ ณ ภาพที่ ต รงกั บ สาขาวิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษา และประสานงานการนิ เ ทศระหว า ง
สถานประกอบการและสาขาวิชา โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1/2552 (ระหวางวันที่ 20 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552)
1) มีนัก ศึก ษาไปปฏิ บัติง านทั้ง สิ้ น 695 คน จาก 22 สาขาวิชา ไปปฏิ บัติง าน
ณ สถานประกอบการ 413 แหงทั่วประเทศ และสถานประกอบการตางประเทศ 1 แหง
2) ไดรับเสนองานจากสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,088 ตําแหนงงาน มากกวา
จํานวนนักศึกษา 393 ตําแหนงงาน
3) คาใชจายในการนิเทศงานสหกิจศึกษาเปนจํานวนทั้งสิ้น 557,987.65 บาท
(ประมาณการไวที่ 656,477.00 บาท) เฉลี่ย 803 บาท / นักศึกษา 1 ราย
4) ใชรถยนตสวนตัวเดินทางนิเทศงาน จํานวน 117 ครั้ง ใชรถยนตมหาวิทยาลัย
ในการนิเทศงานจํานวนทั้งสิ้น 62 ครั้ง เครื่องบิน จํานวน 1 ครั้ง รถยนตโดยสารประจําทาง 3 ครั้ง
และรถเชา จํานวน 22 ครั้ง
5) นักศึกษาไดรับการประเมินผลผาน (S) ในรายวิชาสหกิจศึกษา 964 คน ไม
ผาน (U) 1 คน
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ภาคการศึกษาที่ 2/2552 (ระหวางวันที่ 7 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2552)
1) มีนักศึกษาไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น 588 คน จาก 19 สาขาวิชา ไปปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการ 377 แหงทั่วประเทศ และสถานประกอบการตางประเทศ 2 แหง
2) ไดรับเสนองานจากสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,057 ตําแหนงงาน มากกวา
จํานวนนักศึกษา 470 ตําแหนงงาน
3) ค า ใช จ า ยในการนิ เ ทศงานสหกิ จ ศึ ก ษาเป น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 517,513 บาท
(ประมาณการไวที่ 619,439 บาท) เฉลี่ย 880 บาท / นักศึกษา 1 ราย
4) ใชรถยนตสวนตัวเดินทางนิเทศงาน จํานวน 110 ครั้ง ใชรถยนตมหาวิทยาลัย
ในการนิเทศงานจํานวนทั้งสิ้น 67 ครั้ง เครื่องบิน จํานวน 1 ครั้ง รถยนตโดยสารประจําทาง 3 ครั้ง
และรถเชา จํานวน 25 ครั้ง
5) นักศึ กษาไดรับการประเมิน ผลผา น (S) ในรายวิชาสหกิ จศึ กษา 587 คน มี
ปญหาสุขภาพตองพักการเรียน 1 คน
ภาคการศึกษาที่ 3/2552 (ระหวางวันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553)
1) มีนั กศึกษาไปปฏิบัติง านทั้งสิ้น 294 คน จาก 15 สาขาวิชา ไปปฏิบัติง าน
ณ สถานประกอบการ 195 แหงทั่วประเทศ และตางประเทศ 1 แหง
2) ได รับเสนองานจากสถานประกอบการทั้ง สิ้ น 761 ตํา แหนง งาน มากกวา
จํานวนนักศึกษา 467 ตําแหนงงาน
3) ค า ใชจ า ยในการนิ เ ทศงานสหกิจ ศึก ษาเปน จํา นวนทั้ ง สิ้น 328,665 บาท
(ประมาณการไวที่ 349,976 บาท) เฉลี่ย 1,118 บาท / นักศึกษา 1 ราย
4) ใชรถยนตสวนตัวเดินทางนิเทศงาน จํานวน 80 ครั้ง ใชรถยนตมหาวิทยาลัย
ในการนิเทศงานจํานวนทั้งสิ้น 34 ครั้ง เครื่องบิน จํานวน 1 ครั้ง รถยนตโดยสารประจําทาง จํานวน
3 ครั้ง และรถเชา จํานวน 22 ครั้ง
5) นักศึกษาไดรับการประเมินผลผาน (S) ในรายวิชาสหกิจศึกษา 294 คน ไม
ผาน(U) 2 คน
สรุปการจัดหางานใหกับนักศึกษาตลอดปการศึกษา 2552 ดังไดแสดงในตารางที่ 3
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจํานวน 1,577 คน ศูนยสหกิจศึกษาฯ สามารถจัดหางานโดย
ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการใหกับนัก ศึกษาจํานวนรวม 2,906 ตําแหนงงาน ซึ่ง
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จํานวนงานมีมากกวาจํานวนนักศึกษาถึง 1,330 ตําแหนงงาน เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่
แจงความประสงคจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สรุปผลการดํ าเนินงานของศูนย สหกิจศึก ษาฯ ในปการศึกษา 2552 โดยภาพรวมทุ ก
สาขาวิชาในแตละภาคการศึกษา แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในปการศึกษา 2552
3.1 การไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
การไปปฏิบัติงานของนักศึกษา

1/2552

2/2552

3/2552

รวม

1. จํานวนนักศึกษา

659

588

249

1,532

2. จํานวนสาขาวิชา

23

19

16

-

3. จํานวนสถานประกอบการในประเทศ

413

377

195

985

1(6 คน)

2 (9 คน)

1 (1 คน)

4 (10 คน)

4. จํานวนสถานประกอบการตางประเทศ *

3.2 จํานวนงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษา
การเสนองานจากสถานประกอบการ
1. จํานวนตําแหนงงานที่ไดรับการเสนอ
2. เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา

1/2552

2/2552

3/2552

รวม

1,088

1,057

761

2,906

มากกวา 393

มากกวา 470

มากกวา 467 มากกวา 1,330

3.3 งบประมาณในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา
งบประมาณ/ภาคการศึกษา

1/2552

2/2552

3/2552

รวม

1. งบที่ประมาณการไว (บาท)

656,477.00 619,439.00

349,976.00

1,625,892.00

2. งบที่ใชจายจริง (บาท)

557,987.65 517,513.00

328,665.00

1,404,165.65

3. งบที่ประหยัดได (ขอ 1 – ขอ 2) (บาท)

98,489.35

21,311.00

221,726.35

101,926.00

3.4 การใชพาหนะเดินทางไปนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
พาหนะที่ใช

1/2552

2/2552

3/2552

รวม

1. รถยนตสวนตัว

117

110

80

307

2. รถยนต มทส.

62

67

34

163

3. เครื่องบิน

3

1

-

4

4. รถยนตโดยสาร

-

3

-

3

5. รถเชา

22

25

8

55
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ตารางที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในปการศึกษา 2552 (ตอ)
3.5 ผลการประเมินนักศึกษาโดยสาขาวิชา
ผลการประเมิน
1. จํานวนนักศึกษาที่ผานการประเมิน (S)
2. จํานวนนักศึกษาที่ไมผานการประเมิน (U)

1/2552

2/2552**

3/2552

รวม

659

587

294

1,573

1

-

2

3

* 1 (6 คน) หมายถึง มีสถานประกอบการ 1 แหง นักศึกษา 6 คน
** มีนักศึกษา 1 ราย ที่มีปญหาสุขภาพและตองพักการเรียน จึงไมมีผลการประเมิน

นอกจากนี้ ต ลอดป ก ารศึ ก ษา 2552 ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ ได จั ด กิ จ กรรมให นั ก ศึ ก ษา
ดังตอไปนี้
1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 โดยจัดบรรยายในหัวขอ “การวางแผนชีวิตพิชิต
ความสําเร็จ” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณอยุธยา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมทัง้ สิ้น 1,820 คน
2) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 โดยจัดเสวนาหัวขอ “การเตรียมความพรอมสู
ความสําเร็จสหกิจศึกษา” ในวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2552 โดยเชิญรุนพี่บัณฑิต มทส. รวมเปน
วิทยากร มีนกั ศึกษาเขารวมกิจกรรมทัง้ สิ้น 946 คน
3) กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 ทุกสํานักวิชา ไดจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เสวนา เรื่อง “เตรียมตัว พัฒนาตน สูโลกการทํางาน” โดยคุณวงศทนง
ชัยณรงคสิงห บริษัท เดย โพเอทส จํากัด มีนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทัง้ สิ้น 829 คน
4) ในปการศึกษา 2552 ไดมีความรวมมือกับ Japan Overseas Development
Corporation (JODC) จัดกิจกรรมสัมมนาเปดโครงการสรางโอกาสในการทํางานกับญี่ปุน โดยมี
รูปแบบการจัดกิจกรรม
- สั ม มนาแนะนํ า เกี่ ย วกั บ โครงการ กิ จ กรรมที่ จ ะดํ า เนิ น การ และการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณการทํางานในบริษัทญี่ปุน มีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 320 คน
- อบรมวัฒนธรรมองคกรในบริษัทญี่ปุน อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศญี่ปุน การบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกรในบริษัทญี่ปุนเปน เวลา 17 สัปดาห ระหวาง
วันที่ 29 กันยายน 2552 ถึง 23 กุมภาพันธ 2553 มีจํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม 160 คน
- อบรมภาษาญี่ปุนพื้นฐาน โดยเรียนภาษาญี่ปุนตั้งแตขั้นพื้นฐาน เปนเวลา 100 ชั่วโมง
ระหวางวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ถึง 22 กุมภาพันธ 2553 มีจํานวนนักศึกษาที่เขารวม 60 คน
- การนํานักศึกษาเขาศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของญี่ปุน และสถานประกอบการ
ของไทยในจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 150 คน
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- เมื่อสิ้นสุดโครงการมีนักศึกษาที่ผา นโครงการดังกลาวและไดรับสัมฤทธิบัตรจาก Japan
Overseas Development Corporation (JODC) จํานวน 118 คน
5) กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งศูนยสหกิจ
ศึกษา ฯ ไดจัดบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเปนประจําทุกภาคการศึกษา ประกอบดวยการ
อบรมหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ สหกิจศึกษา เทคนิค
การเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณงานอาชีพ
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ สั ง คมการทํ า งาน การอบรมเตรี ย มความพร อ มสู ค วามสํ า เร็ จ และ
ประสบการณกาวสูโลกอาชีพ การเตรียมตัวเปนผูประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ จริยธรรมองคกรและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ ขอควรปฏิบัติสําหรับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขระหวางปฏิบัติงานเปนตน มีนักศึกษาเขาอบรมในรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2552 จํานวน 659 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2552จํานวน 588 คน
และภาคการศึกษาที่ 3/2552 จํานวน 294คน รวมทั้งปการศึกษา 2552 มีนักศึกษาเขาอบรมใน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 1,577 คน
6) กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละภาค
การศึกษานักศึกษาจะไดรับการกลาวใหโอวาทจากทานอธิการบดี และไดรับฟงการบรรยายจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทบทวนประสบการณการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา อาทิเชนหัวขอ “การ
เปนมนุษยเงินเดือนมืออาชีพ” หัวขอ “การใชชีวิตและทํางานอยางมีความสุข” และนักศึกษาจะไดรับ
การสัมภาษณ และสัมมนาสหกิจศึกษาโดยนําเสนอผลการปฏิบัติงาน โครงงาน และแลกเปลี่ยน
ประสบการณที่ไดรับจากการไปปฏิบัติงานกับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอื่น ๆ
และคณาจารยในสาขาวิชา โดยจัดขึ้นทั้ง 3 ภาคการศึกษา มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 1,576 คน
6) กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกปการศึกษา โดยจัด
งานรวมกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และสวนกิจการนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาที่ใกล
จะสําเร็จการศึกษาไดมีโอกาสพบผูประกอบการที่มีตําแหนงงานวางและตองการรับบัณฑิตเขา
ทํางานประจํา โดยในปการศึกษา 2552 ไดจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 มีสถานประกอบการ
เขารวมเปดบูธรับสมัครงาน จํานวน 57 แหง และมีบัณฑิตและนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 653 คน
(เฉพาะผูลงทะบียน)
7) กิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปน
ผู ม อบสั ม ฤทธิ บั ต รซึ ง ลงนามโดยประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยและอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแกนักศึกษาที่ผานหลักสูตรสหกิจศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษาและ
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บรรยายพิเศษแกนักศึกษา ซึ่งสัมฤทธิบัตรนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดรวมลงนาม
กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยในปการศึกษา 2552 ไดจัดขึ้นจํานวน 2 ครั้ง ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 มีนักศึกษาเขารับสัมฤทธิบัตรจํานวน 695 คน
และ ในภาคการศึกษาที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 มีนักศึกษาเขารับสัมฤทธิบัตรจํานวน
588 คน
9) กิจกรรมแนะแนวและพัฒนาอาชีพ
การรั บสมัครงานบัณฑิต เปน กิจกรรมที่เ ปดโอกาสให สถานประกอบการที่ ตองการ
ประชาสัมพันธกิจการหรือกิจกรรมตาง ๆ ใหนักศึกษาไดรับทราบ หรือตองการรับนักศึกษาเขาทํางาน
เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ได มี โ อกาสพบกั บ นั ก ศึ ก ษา กิ จ กรรมนี้ จั ด ตามความต อ งการของสถาน
ประกอบการต า ง ๆ ได ต ลอดป ก ารศึ ก ษา ในปก ารศึ ก ษา 2552 มีส ถานประกอบการขอเข า มา
ประชาสัมพันธการดําเนินงาน รับสมัครงาน และสัมภาษณงานนักศึกษาและบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 6
แหง มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 326 คน
ในปการศึกษา 2552 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การใหบริการแกสถานประกอบการที่รวมดําเนินการสหกิจศึกษา หนวยงานตาง ๆ ที่มาเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานรวมทั้งการเขามาใชบริการในการประชาสัมพันธหนวยงาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในการใหบ ริ ก ารของศู น ย สหกิจ ศึ ก ษาฯ โดยมีร ายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การ ไดแ ก การให บ ริก าร
หนวยงาน/สถาบันการศึกษาที่มีความสนใจขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหนวยงาน รวมถึงการไดรับ
เชิญไปเปนวิทยากรในองคกรหรือสถาบันตาง ๆ ซึ่งในปการศึกษา 2552 มีสถาบันการศึกษา/องคกร
ตาง ๆ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการดําเนินการสหกิจศึกษา ไดเรียนเชิญบุคลากรในศูนยสหกิจศึกษา
ไปเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษาฯ รวมถึงการเขามา
ศึกษาดูงานของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 141 (โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ มีเปาหมายในการดําเนินการ
ปละ 17 ครั้ง มีผลการดําเนินการจํานวน 24 ครั้ง) นอกจากนี้ผูบริหารและบุคลากรของศูนยสหกิจ
ศึ ก ษาฯ ยั ง เข า ร ว มประชุ ม สั ม มนาในโอกาสต า งๆ เพื่ อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด และ
ประสบการณอยางสม่ําเสมอ
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
: มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน ตลอดจนมี ก ระบวนการพั ฒ นากลยุ ท ธ
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51- ก.ย. 52)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
9
มี ก ระบวนการพั ฒ นากลยุ ท ธ แผนการดํ า เนิ น งานและแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจํ า ป ใ ห ส อดคล อ งกั น และกั น และสอดคล อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
9
มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
9
มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
9
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย
9
มี ก ารวิ เ คราะห ค วามสอดคล อ งระหว า งกลยุ ท ธ แผนการดํ า เนิ น งาน
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
9
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น และผลการวิ เ คราะห ม าปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ แ ละ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552 ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจที่ครอบคลุมทุกภารกิจของ
ศูนย มีการจัดทําแผนการดําเนินงานซึง่ มีความสอดคลองกับภารกิจหลัก ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงานและมีการกําหนดเปาหมาย (Target) ของแต
ละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ทกุ ไตรมาส มีการรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารของศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ รวมทัง้ มีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและนํามาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกปในการสัมมนาพนักงานประจําป ถือวามีการดําเนินการครบทั้ง 7 ขอ

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 7 ขอ
3
(ระดับ 7)

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 7

9

รายการหลักฐาน :
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
- รายงานการประชุมการทบทวน SWOT ปการศึกษา 2552
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ตัวบงชี้ที่ 1.2

: รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ปงบประมาณ
2552 (ต.ค. 51- ก.ย. 52)

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 - 74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75 - 89

ผลการดําเนินงาน :
ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ขอมูล

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90 - 100

จํานวน

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

30

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย

24

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กาํ หนด

80

ในปงบประมาณ 2552 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดกําหนดตัวบงชี้ในทุกแผนการปฏิบัติงาน
ของศูนยสหกิจศึกษา ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 30 ตัวบงชี้ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในทุกแผนการ
ปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จากการประเมินแผนการปฏิบัติงาน
ตามตัวบงชี้ พบวาแผนการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ บรรลุเปาหมายจํานวน 24 ตัวบงชี้ จากทั้งหมด
30 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 80 ซึ่งถือวาแผนการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังไมบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไว เนื่องจากศู นย สหกิจศึกษาฯ ไดปรับเกณฑ ตัว ชี้วัดใหสูงขึ้ น จากปที่แลว นอกจากนี้ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น มีสวนรวมในการสงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาของเครือขายสหกิจ
ศึกษา 9 ภูมิภาพ และการดําเนินงานสหกิจศึกษาของชาติผานสมาคมสหกิจศึกษาไทย ทําใหมีภารกิจมากขึ้น
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตงั้ ไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

บรรลุเปาหมาย
2
≥ รอยละ 90
°
รอยละ 80
รายการหลักฐาน :
- ตารางที่ ข 1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กาํ หนด ปงบประมาณ 2552
(ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.9
: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป (บัณฑิต ปการศึกษา 2551)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59

คะแนน 2
รอยละ 60 - รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอมูลจากสวนแผนงาน ซึง่ เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทส.ที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2551 พบวาบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
มีรอยละ 83.68 จากบัณฑิตทั้งหมดที่สาํ เร็จการศึกษา

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตงั้ ไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 83.68

3

≥ รอยละ 80

9

รายการหลักฐาน :
- รายงานผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทส.ประจําปการศึกษา 2551
(ดําเนินการโดยสวนแผนงาน)
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ตัวบงชี้ที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(บัณฑิต ปการศึกษา 2551)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 74
รอยละ 75 - รอยละ 99
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ.
เกณฑ ก.พ.
เกณฑ ก.พ.
หมายเหตุ : เกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) คือ 7,940 บาท
(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2551)
รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอมูลจากสวนแผนงาน ซึง่ เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทส.ที่สําเร็จ
การศึกษาปการศึกษา 2551 พบวาบัณฑิตรอยละ 97.09 ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑและสูงกวา
เกณฑที่ ก.พ.กําหนด คือ ไมนอยกวา 7,940 บาท

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตงั้ ไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 97.09

2

รอยละ 75 - รอยละ 99

9

รายการหลักฐาน :
- รายงานผลการสํารวจเงินเดือนของบัณฑิต มทส.ประจําปการศึกษา 2551
(ดําเนินการโดยสวนแผนงาน)
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
(บัณฑิต ปการศึกษา 2550)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 - 2.49

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 - 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขอมูลจากสวนแผนงาน ซึง่ เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มทส.ที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2550 พบวานายจาง ผูประกอบการ ผูใชบณ
ั ฑิตใหคะแนนความพึงพอใจในระดับ
3.62 จากคะแนน 4.00

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตงั้ ไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

คะแนนเฉลี่ย = 3.62

3

คะแนนเฉลี่ย ≥ 3.50

9

รายการหลักฐาน :
- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ บัณฑิต มทส. ประจําปการศึกษา 2550
(ดําเนินการโดยสวนแผนงาน)
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ตัวบงชี้ที่ 2.12

: รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปที่ผานมา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และดานสิง่ แวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 0.003 - รอยละ 0.015

คะแนน 2
รอยละ 0.016 - รอยละ 0.029

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปการศึกษา 2552 จากจํานวนทั้งหมด 1,577
คน ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษา ไดรับรางวัล
โครงงานสหกิจศึกษาดีเดน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับเครือขาย จํานวน 3 คน และโครงงาน
สหกิจศึกษาดีเดนดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ (งานโครงงานหรืองานประจํา) ระดับ
เครือขาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.3805
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตงั้ ไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

รอยละ 0.3805

3

≥ รอยละ 0.030

3
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องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
: มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ตัวบงชี้ที่ 3.2
พึงประสงค ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
9
มหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให
°
ครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
1) กิจกรรมวิชาการ
2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ *
3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม **
4) กิจกรรมนันทนาการ
5) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา

9

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
อยางตอเนื่อง (หมายถึง นําผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการจัด
กิจกรรมทุกครั้งหลังการประเมิน)

9

หมายเหตุ

เกณฑมาตรฐานระดับ 2
กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ*
หมายถึง การจัดกลุม
กิจกรรม ไมวาจะเปนกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจะอยูในกลุมเดียวกัน เชนเดียวกับ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม** หมายถึง การจัดกลุม กิจกรรม ไมวาจะเปน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอมจะอยูในกลุมเดียวกัน
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการอบรมนักศึกษาตามโครงการพัฒนา
บัณฑิตพึงประสงค มีการบรรยายพิเศษแกนักศึกษา มีการจัดอบรมบุคลิกภาพ และ 7 Habits แกนักศึกษา
ซึ่งไมครบตามเกณฑของระดับ 2 เชน กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสิ่งแวดลอม ไมมีการดําเนินการในสวนนี้
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
มีการดําเนินการ
1
ไมครบ 3 ขอแรก

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 2

°

รายการหลักฐาน :
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรมตามโครงการสรางวิทยากรอบรมบุคลิกภาพแก
นักศึกษา และโครงการบัณฑิตพึงประสงค

23

องคประกอบที่ 7
การบริหารจัดการ
: คณะกรรมการประจําหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ผลักดันศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใหแขงขันไดในระดับสากล
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
1. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
9
ทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของหนวยงาน
2. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการติดตามผลการดําเนินงาน
9
ตามภารกิจหลักของหนวยงานมากกวาปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ อยางต่ํารอยละ 80
9
ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการประจําศูนยอยางนอย 2 วัน
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)

4. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ จัดใหมีการประเมินผลงานของ
ผูอํานวยการหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
5. คณะกรรมการประจํ า ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ มี ก ารดํ า เนิ น งานโดยใช ห ลั ก
ธรรมาภิ บาลและส ง เสริม การบริห ารงานโดยใชห ลัก ธรรมาภิ บาลทั่ว ทั้ ง
องคกร
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9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ ดํ า เนิ น การภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ มี
คณะกรรมการประจําศูนยประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนรองประธาน
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา คณบดีทุกสํานักวิชาหรือผูแทน ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
ผูอํานวยการเทคโนธานี และผูแทนจากหนวยงานภายนอกที่รวมมือในการดําเนินงานสหกิจศึกษาเปน
กรรมการ ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ รองผูอํานวยการเปนผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารหนวยงาน เปนผูติดตามการดําเนินงานหนวยงานผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน ใน
ปการศึกษา 2552 ดํ าเนิน การจัดประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน รวมทั้ง สิ้น 4 ครั้ง ( วั นที่ 29
มิถุนายน 2552 วันที่ 7 กันยายน 2552 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 และวันที่ 8 เมษายน 2553)จากแผน
กําหนดไว 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 133.33 ในการประชุมมีกรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 81.25 โดย
ในการจั ด ประชุ ม ได กํ า หนดส ง เอกสารใหค ณะกรรมการศึก ษาล ว งหน า อย า งน อ ย 5 วั น ทํ า การ ทั้ ง นี้
กรรมการที่เปนบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสงไฟลเอกสารทางอีเมลใหศึกษากอน มีการ
ประเมินผูอํานวยการโดยคณะกรรมการประจําศูนยพิจารณาจากผลการประเมินการบริหารศูนยแบบ 360
องศา อยางรอบดานทุกภารกิจ จากการประเมินของนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศทุก
ภาคการศึกษา
เมื่อนําการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมทส. มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาของ สกอ. พบวา การจัดการศึกษาของมทส. สอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ํา 27 ขอจาก 31 ขอ คิดเปน
รอยละ 87.10 และสอดคลองกับมาตรฐานสงเสริม 6 ขอ จาก 10 ขอ คิดเปนรอยละ 60
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ระดับ 5

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 5

9

3
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ตัวบงชี้ที่ 7.2

: ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนํา
ที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย

9

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
และเปนทีย่ อมรับในหนวยงาน

9

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ
ประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน

9
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในการดําเนินการสรรหาผูบริหารของหนวยงานระดับสูงสุด ผานระบบการสรรหาจากผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย สวนผูบริหารระดับกลาง (หัวหนาฝาย) เสนอโดยผูบริหารของหนวยงานและขอความเห็นชอบ
จากอธิการบดี ในการบริหารจัดการผูบริหารของหนวยงานใชนโยบายการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงานเปนหลัก โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา คณาจารย สถานประกอบการ ตลอดจน
พนักงานภายในหนวยงาน มีการสงเสริมพนักงานใหไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
โดยการจัดสงไปฝกอบรมในเรื่องที่ศูนยเห็นวาเหมาะสมจําเปน และดวยความสนใจของพนักงานเองทั้ง
ทักษะวิชาชีพ ทักษะดานคอมพิวเตอร ทักษะดานภาษาอังกฤษ ฯลฯ มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพของงาน
มีการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงาน สวนกระบวนการประเมินศักยภาพ
และการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับประเมินตามกระบวนการและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย เปนการ
ประเมินผานระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย ยกเวนระดับหัวหนาฝาย มีการประเมินศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานโดยผูบริหารระดับสูงของหนวยงานในรูปแบบการใหขอเสนอแนะ อยางสม่ําเสมอ สําหรับการ
จั ด ทํ า แผนและกลไกการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู บ ริ ห ารหน ว ยงานเป น ไปตามแผนการปฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิทยาลัยโดยศูนยไมไดจัดทําใหเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
มีการดําเนินการครบ
3
ทุกขอ

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 3

9
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ตัวบงชี้ที่ 7.3

: มีการพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูองคการเรียนรู
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุง สูอ งคกรแหงการ
เรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไมนอ ยกวารอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู
ใหเปนสวนหนึง่ ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
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มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9
9
9
9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายในและภายนอก มีรายละเอียดดังนี้
1. มีการจัดทําคูมือสหกิจศึกษาสําหรับสถานประกอบการ และคูมือสําหรับนักศึกษาและอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา รวม 2 เลม ซึ่งเปนการประมวลความรูที่เกิดจากประสบการณในการปฏิบัติงานมาอยู
ในรูปเอกสารโดยแจกจายใหกับสถานประกอบการทั่วประเทศ นักศึกษาและคณาจารยภายในมหาวิทยาลัย
ทุกปการศึกษา โดยมีการปรับปรุงทุก 2 ปการศึกษา
2. จัดทําแผนการจัดการความรู โดยนําผลประเมินมาวิเคราะห SWOT และจัดทําแผนยุทธศาสตร
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานในทุก ๆ ป
3. มีการจัดเก็บความรูเกี่ยวกับเอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ ของสถานประกอบการ บันทึกขอมูลการ
จัดอบรม / การบรรยายตาง ๆ ในรูปวิดีทัศน หรือไฟลเอกสาร
4. ใหผูรับผิดชอบจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม จัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานไวและดําเนินการได
เปนบางกิจกรรม เชน กิจกรรมการอบรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
5. จั ดให มีการประเมิ น ผลกิ จกรรมตา ง ๆ ทุก กิจกรรม และนํา ผลประเมิน มาปรั บปรุง ในการจัด
กิจกรรมครั้งตอไป
6. ในป ก ารศึ ก ษา 2552 ได มี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ การดํ า เนิ น งานในแต ล ะฝ า ยเพื่ อ ตอบสนองระบบ
บริหารงานคุณภาพของมหาวิทยาลัย เชน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง การ
จัดการความรู 5 ส. มาอยูในรูประบบการรายงานผลโดยนําขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Procedure) และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ตามระบบ ISO 9000 ที่ไดจัดทําไวต้ังแตป พ.ศ.2543 มา
ปรับปรุงซึ่งอยูในระหวางการดําเนินงาน
7. มีการประชุมหัวหนาฝายทุก 2 สัปดาห และมีการประชุมบุคลากรทุกคน เดือนละ 1 ครั้งหรือตาม
ความจําเปน
8. จัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมหนวยงานใหเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก
- สงเสริมใหบคุ ลากรเขารับการอบรมในหัวขอเรื่องที่จาํ เปนในการปฏิบัติงานและการใชชีวิต ไดแก
ดานคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ ความรูทเี่ กี่ยวของกับทักษะการปฏิบัติงาน (การเจรจาตอรองอยาง
มืออาชีพ เลขานุการในฐานะผูชว ยผูบริหาร โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อสรางคุณภาพชีวิต ฯลฯ)
- การประชุมประธานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทุกปการศึกษาตามความจําเปน หรือจัดประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูเกีย่ วกับสหกิจศึกษา ในบางสาขาวิชา
- กิจกรรมเรียนรูรวมกันสรรคสราง Co-op
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 5 ขอ
(ระดับ 5)

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตงั้ ไว บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
(ตามเกณฑมาตรฐาน) ไมบรรลุเปาหมาย (°)

3

ระดับ 5

9

รายการหลักฐาน :
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
-คูมือสหกิจศึกษาสําหรับสถานประกอบการ และคูมือสําหรับนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
การศึกษา 2552 - 2553
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ป

ตัวบงชี้ที่ 7.4

: มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

3 ขอแรก

3 - 4 ขอแรก

อยางนอย 5 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
1. มี ก ารจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป น รู ป ธรรม ภายใต ก าร
9
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะ
9
ในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การสนับสนุน
เขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มี ระบบสวั สดิ การและเสริ มสร างสุ ขภาพที่ ดี และสร างบรรยากาศที่ ดี ให
9
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)

4. มี ร ะบบส ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ให มี โ อกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน

9

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ

9
9

6. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจเสนอผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดกําหนดใหมีหวั หนาฝายตาง ๆ ตามโครงสรางของ
หนวยงาน มีการจัดประชุมสัมมนาหนวยงานประจําป เพื่อจัดทํา SWOT และทบทวนแผนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน ตลอดจนสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของพนักงานตอ
การดําเนินงานรวมถึงการบริหารจัดการ ผูบริหารหนวยงาน มีนโยบายดานการบริหารงานบุคคล โดยเนน
การสงเสริมและพัฒนาพนักงานใหมีความรู ความชํานาญ ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหพนักงานเขารับ
การอบรมอยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหพนักงานไดเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนในเวทีการประชุม/สัมมนา
และการนําเสนอผลการดําเนินงานของศูนยทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ผลักดันใหพนักงานเขารับการอบรมในหัวขอที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน ทักษะ
วิชาชีพตาง ๆ ทักษะดานภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในสวนของการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
จะประเมินในรูปแบบการจัดประชุม หรือการขอหารือรายบุคคล กลุม (ตามฝายงานตาง ๆ ของศูนย )
รวมถึงจัดประชุมเพื่อใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีการสอบถามถึงความตองการดาน
การอบรมของแตละบุคคลเพื่อพัฒนาตนเอง และไดการนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่ไดเสนอผูบริหาร เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรดําเนินการพัฒนาบุคลากรและกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนงอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
มีการดําเนินการ
3
ทั้ง 6 ขอ (ระดับ 6)

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 6

9

รายการหลักฐาน :
-เอกสารประกอบการประชุมสหกิจศึกษาโลก ระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก (World Cooperative Education
Conference) ระหวางวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ณ Hong Kong Polytechnic University เกาะฮองกง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวขอเรื่อง “Students’ Opinions on Self-Development after
Participating in the SUT Cooperative Educational Working Program.” จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาโลก
(World Association for Cooperative Education: WACE)
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ตัวบงชี้ที่ 7.5

: ศั ก ยภาพของระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ การบริ ห าร การเรี ย นการสอน และการวิ จั ย
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 3
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

9

3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

9
9

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

9

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของศูนยสหกิจศึกษาฯ ผานระบบเครือขาย
กับมหาวิทยาลัยตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด

9
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. มีนโยบายในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานและตัดสินใจ ซึ่งปรากฏอยูในแผน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 พั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารโดยใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริการ ของแผนยุทธศาสตรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพป 2548 – 2552
2. มีระบบฐานขอมูลในรูปเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการตัดสินใจที่ไดรับการปรับปรุง (UpDate) ใหทันสมัยตลอดเวลา ประกอบดวย
2.1 ฐานขอมูลสถานประกอบการ ไดแก ชื่อ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร ผลิตภัณฑ E-mail Website
ชั่วโมงการทํางาน บุคคลที่ติดตอ ประวัติการเสนองาน ประวัติการรับนักศึกษา และระดับคุณภาพของสถาน
ประกอบการ จัดทําระบบ KM เพื่อรวบรวมและจัดการแบบติดตามงานสหกิจศึกษา (Follow-up Card)
การประกาศงานสหกิจศึกษาผาน Co-op Website
2.2 ฐานขอมูลประธาน และอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ไดแก รายชื่อคณาจารยจําแนกตามราย
สาขาวิชา เบอรโทรศัพท มือถือ E-mail
2.3 ฐานขอมูลนักศึกษา ไดแก รายชื่อนักศึกษาและสถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษา แฟมประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา และผลการประเมินของนักศึกษา
2.4 ฐานขอมูลเพื่อการจัดการงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย การจัดการประกาศงานสหกิจศึกษา
การ Matching โดยใชระบบ Online
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลในการประชุมเพื่อทบทวน
ยุทธศาสตรและระบบการทํางาน พรอมทั้งการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของศูนยฯ
ในการประชุมสัมมนาพนักงานของศูนยประจําป มีการสํารองขอมูลเปนประจําทุกสัปดาหและปรับปรุง
วิธีการจัดเก็บขอมูล (Back-up) เพื่อรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดยการประชุมหัวหนาฝายและที่ประชุมพนักงาน
ของศูนยฯ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงแกไขการใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล ไดแก การปรับปรุงฐานขอมูล
สถานประกอบการในสวนของประวัติการรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาในแตละสาขาวิชาที่ไปปฏิบัติงานใน
แตละสถานประกอบการโดยเปรียบเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด ระดับคุณภาพของสถานประกอบการจาก
การประเมินของอาจารยผูนิเทศ แตศูนยมีความตองการอยางยิ่งที่จะพัฒนาระบบฐานขอมูลใหรองรับการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามฐานขอมูลที่ใชอยูในปจจุบันเปนระบบ Oracle ซึ่งพนักงานยังไม
มีความรูความสามารถในการแกไขและพัฒนาฐานขอมูลไดเอง จําเปนตองใชบุคคลภายนอก ในขณะนี้อยู
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ระหวางการดําเนินการจัดหา Software ที่สามารถพัฒนาและดูแลไดเอง
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของศูนยสหกิจศึกษาฯ ผานระบบเครือขายกับมหาวิทยาลัยตาม
รูปแบบมาตรฐานที่กําหนด ไดแก มีการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลนักศึกษาโดยใชฐานขอมูลของศูนยบริการ
การศึกษาในการประกาศงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการ ผลการติดตอสถานประกอบการที่
นักศึกษาแนะนํางาน ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ เปนตน ในเชิงคุณภาพ
ฐานขอมูลของศูนยยังตองปรับปรุงและพัฒนาอยูมาก
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ดําเนินการครบ
3
ทั้ง 6 ขอ (ระดับ 6)

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 6

9
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ตัวบงชี้ที่ 7.5

: ศั ก ยภาพของระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ การบริ ห าร การเรี ย นการสอน และการวิ จั ย
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

9

3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

9
9

5.มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

9

6.มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของศูนยสหกิจศึกษาฯ ผานระบบเครือขายกับ
มหาวิทยาลัยตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด

9
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. มีนโยบายในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการเรียนการสอนในสวนที่เกี่ยวของกับรายวิชาสหกิจ
ศึกษา ซึ่งปรากฏอยูในแผนยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพการใหบริการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ของแผนยุทธศาสตรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพป 2548 –
2552
2. มีระบบฐานขอมูลในรูปเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนที่ไดรับการปรับปรุง
(Up-Date) ใหทันสมัยตลอดเวลา ประกอบดวย
2.1 ฐานขอมูลเพื่อการประเมินผล ไดแก การใชขอสอบเคลื่อนที่ (Online) เพื่อการประเมิน
นักศึกษาปลายภาคในการเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา การประเมิน EQ ทั้งกอนและหลังการไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา การจัดเก็บขอมูลการประเมินรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาโดยนักศึกษาเปนรายสัปดาห การ
ประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาทั้งกอนไปปฏิบัติงานและหลังจากกลับมาจากการ
ปฏิ บั ติ ง าน ข อ มู ล การประเมิ น สถานประกอบการและนั ก ศึ ก ษาของอาจารย ที่ ไ ปนิ เ ทศงาน ณ สถาน
ประกอบการ ขอมูลการประเมินนักศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ
2.2 ฐานขอมูลเพื่อติดตามปญหาของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยการบันทึกขอมูล
นักศึ กษาที่มีปญหาเปนรายบุคคลจากบุคคลทุก ฝายที่เกี่ยวของเพื่อนํ ามาใชในการแกไขป ญหาใหกับ
นักศึกษา
2.3 ฐานขอมูลเพื่อการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย แผนการนิเทศ การจัดสงเอกสารของ
นักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงาน การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การประเมินผล
สถานประกอบการและนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในระหวางการนิเทศงานสหกิจศึกษา
โดยใชระบบ Online
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลที่ใชในการเรียนการสอนถูก
จัดเก็บไวที่ Server ของศูนยเพื่อใหพนักงานสามารถใชขอมูลรวมกันไดตลอดเวลา พรอมทั้งมีการ Back-up
ในสื่ออื่นทุกสัปดาห
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดยการประเมินการใหบริการของศูนยในลักษณะ
360 องศาทั้งในสวนของนักศึกษา คณาจารย และสถานประกอบการ ที่ดําเนินการอยางเปนระบบอยูแลว
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล ไดแก การจัดทํา KM จากการ
ติดตามปญหาของนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงานโดยระบุรายชื่อสถานประกอบการที่พบปญหาหรือมี
ขอสังเกตจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแตละสาขาวิชา การจัดทํา KM จากการติดตามงานสถาน
ประกอบการเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา โดยการระบุขอสังเกต หรือลักษณะเฉพาะของสถาน
ประกอบการแตละแหงที่ทําการติดตอ ซึ่งจะชวยนักศึกษาสามารถปรับตัวและสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
37

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของศูนยสหกิจศึกษาฯ ผานระบบเครือขายมหาวิทยาลัยตาม
รูปแบบมาตรฐานที่กาํ หนด ไดแก มีการเชือ่ มโยงกับระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยโดยใชฐานขอมูล
นักศึกษาจากศูนยบริการการศึกษาในการทดสอบนักศึกษาโดยใชระบบการสอบเคลือ่ นที่ การประเมิน EQ
ของนักศึกษา การประเมินการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ดําเนินการครบ
ทั้ง 6 ขอ (ระดับ 6)

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

3

ระดับ 6
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บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)
9

ตัวบงชี้ที่ 7.6

: ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกบุคลลภายนอกหรือผูเกี่ยวของอยางโปรงใส
ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของบุคคลภายนอกหรือผูเกี่ยวของผาน
ชองทางที่เปดเผยและเปนทีร่ ับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง (ชองทางตาง ๆ
ไดแก จากเอกสารตีพิมพ, แผนพับ, จดหมายขาว, ประกาศ, เว็บไซต, การโฆษณา,
โลโก, การจัดนิทรรศการ)

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9
9

3. มีการนําความคิดเห็นของผูเกี่ยวของไปประกอบการบริหารงาน โดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

9

4. มีที่ปรึกษาทีม่ าจากบุคลลภายนอกหรือผูเกี่ยวของทัง้ ที่เปนทางการและไม
เปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนือ่ งและชัดเจน เชน
จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคบุคคลภายนอกหรือ
ผูเกี่ยวของ

9

* ผูเกี่ยวของ : นักศึกษา ผูปกครอง อาจารย และสถานประกอบการ
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9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการเกี่ยวกับเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาฯ ดังนี้
1. มีการประชาสัมพันธหนวยงานในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดทําคูมือสหกิจศึกษาสําหรับสถาน
ประกอบการ การจัดทํ า คูมื อ สหกิ จศึ ก ษาสํา หรั บนั ก ศึก ษาและคณาจารย โดย ไดแจกคูมื อดั ง กล า วให
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตาง ๆ ที่มาเยี่ยมชมและขอศึกษาดูงาน มีเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาฯ ใหบริการ
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการ ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอนักศึกษา (ปฏิทินกิจกรรมสห
กิจศึกษา แบบฟอรมตางๆ เอกสารการบรรยาย เอกสารการจัดอบรม) แจงขาวสารที่สําคัญและจําเปนแก
ผูเกี่ยวของ ประกาศรับสมัครงาน มีเว็บบอรดใหนักศึกษา คณาจารย สถานประกอบการและผูเกี่ยวของได
แสดงความคิดเห็น มี e-mail address ของศูนยสหกิจศึกษาฯ สําหรับใหคนภายนอกไดติดตอ
2. มีการจัดประชุมรวมและมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน บริษัท ในกลุมน้ําตาลมิตรผล
จํากัด บริษัท ฯ ในกลุมสมบูรณ
3. มีความรวมมือกับสถานประกอบการในการดําเนินการสหกิจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
4. รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาแกนักศึกษาสหกิจศึกษา
เปนประจําทุกปการศึกษา โดยในกิจกรรมดังกลาวจะเชิญสถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
มารวมดวย จัดประชุมรวมกับพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเปนประจําทุกภาค
การศึกษา (ดําเนินการไดเปนบางสาขาวิชา)
5. มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. รวมกับสถานประกอบการตาง ๆ ทั่วประเทศและ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครรราชสีมา ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จะมีการประเมินผลเพื่อนําขอมูลมา
ปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไปอยางตอเนื่อง และเปดโอกาสใหสถานประกอบการเขามารับสมัครงาน
ไดตลอดเวลา
6. มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน และศิษยเกาเปนคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ดําเนินการครบ
ทั้ง 5 ขอ (ระดับ 5)

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

3

ระดับ 5
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บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)
9

ตัวบงชี้ที่ 7.8

: มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สง ผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกบั บุคลากรทุกระดับ
ในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ
กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดย
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
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มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9

9

9

9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูอํานวยการศูนยสห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนประธานคณะทํางาน ไดมีการประชุมเพื่อวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินงาน มีการจัดลําดับความสําคัญและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อแกไขปองกันความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นมีการสรุปผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและนํามาปรับปรุงแกไขตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
ทุกประการ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ดําเนินการครบ
ทั้ง 5 ขอ (ระดับ 5)

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 5

9

3
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ตัวบงชี้ที่ 7.9

: ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ

9

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของศูนย
สหกิจศึกษาฯ
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของศูนยสหกิจศึกษาฯ ใน
ระดับสํานักวิชาหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตาม
คํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ

9
9

9
9

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง

9

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบ
การสรางแรงจูงใจ

9
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดกําหนดแนวทางในการประเมินผลไวในทุกกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้น และมี
แผนการประเมินตามตัวชี้วัดทุก ๆ ไตรมาส โดยตัวชี้วัดและเปาหมายมีความสอดคลองกับพันธกิจและ
ยุ ท ธศาสตร ข องศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ มี ก ารจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ที่ มี ยุ ท ธศาสตร เ ชื่ อ มโยงกั บ นโยบายและ
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดวัตถุประสงคยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตร และโครงการตาง ๆ
เพื่อรองรับ ในทุกปการศึกษาจะมีการนําเสนอแผนยุทธศาสตรตอที่ประชุมประสานงานบริหารตอผูบริหาร
ทุก ระดับ ของมหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารนํ า ผลการประเมิ น มาทบทวนแกไ ขในการสั ม มนาพนัก งานทุ ก ป
การศึกษา
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ดําเนินการครบ
ทั้ง 8 ขอ (ระดับ 8)

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 8

9

3
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: ความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

ตัวบงชี้ที่ 7.11

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย
ต่ํากวา 3.00

คะแนน 2
คาเฉลี่ย
อยูระหวาง 3.00 - 3.99

คะแนน 3
คาเฉลี่ย
มากกวาหรือเทากับ 4.00

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ในฐานะที่เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งในป
การศึกษา 2552 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ตามกลุมผูรับบริการพบวาผลการประเมินอยูในระดับดี (4.12 ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
นักศึกษา
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาที่จะอธิบายใหผูอื่นฟงได มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.14
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอรูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษาฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการโดยภาพรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ (การจัดหางาน การให
คําปรึกษา) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรายวิชาเตรียมสกิจศึกษา มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.89
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.89
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการสหกิจศึกษาของสาขาวิชา มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.01
อาจารย
1. ความพึงพอใจของอาจารยตอคุณภาพของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา มีคา เฉลี่ย
เทากับ 4.34
2. ความพึงพอใจของอาจารยตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60
สถานประกอบการ
1. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอประโยชนจากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา คาเฉลีย่ เทากับ 4.21
2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05
45

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
คาเฉลี่ย = 4.12

3

เปาหมายที่ตงั้ ไว

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

คาเฉลี่ย ≥ 4.00

9

รายการหลักฐาน
- รายงานผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ประจําปการศึกษา 2552 (เอกสารภาคผนวก ข)
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องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.2

การเงินและงบประมาณ
: มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ
9

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

9

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย

9

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย

9

5. ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอืน่

9

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
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คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดนําระบบการบริหารการเงินสํารองจายมาดําเนินการซึ่งทํา
ใหการดําเนินงานมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ศูนยดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานขอ 1- 5 โดยมีการขอ
งบประมาณคาใชจาย ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําศูนย
มีการวางแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายในและภายนอกโดยเนนที่ทรัพยากรบุคคล เชน ใช
วิท ยากรอบรมพนั ก งานร ว มกั บ หน ว ยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิท ยาลัย บุ ค ลากรภายในหนว ยงานเป น
วิทยากรแกหนวยงานสถาบันการศึกษาตาง ๆ เปนหนวยงานประสานเกี่ยวกับการใชบริการศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สนับสนุนการใชทรัพยากรที่มีอยูในมหาวิทยาลัย เชน การใชผลิตภัณฑจาก
ฟารมมหาวิทยาลัย การใชบริการหองพัก หองประชุมของสุรสัมมนาคาร ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตน
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
มีการดําเนินการ
ครบทุก 5 ขอ
3
(ระดับ 5)

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 5

9
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องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
: มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของศูนยสหกิจศึกษาฯ
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสํา คัญเรื่องการประกัน คุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริห ารสูง สุดของศู น ยส หกิ จศึ ก ษาฯ
ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานตั ว บ ง ชี้ และเกณฑ คุ ณ ภาพที่ ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลอง
กับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพที่ ค รบถ ว น ทั้ ง การควบคุ ม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา สํานักวิชา และมหาวิทยาลัย
7. มี ร ะบบส ง เสริ ม การสร า งเครื อ ข า ยด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกศูนยสหกิจศึกษาฯ
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9
9

9

9
9
9
9

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบและ
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพเปนอยางมาก มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการดําเนินการ และคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของศูนยสหกิจศึกษาฯ จํานวน 5 คน มีการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในโดยคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงานโดยตรงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกําหนดมาตรฐาน
ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํา นัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึก ษา (องคก ารมหาชน) (สมศ.) และสํา นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และยังเปดใหทุกหนวยงานสามารถกําหนดมาตรฐานและตัว
บงชี้ที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานไดเอง ตลอดระยะเวลาที่ผานมาศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดมีการ
ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา ไมวาจะเปนการประเมิน
ผูรับบริการแบบรอบดาน (360 องศา) ทั้งนักศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการ คณาจารย โดยเฉพาะ
การประเมินของนักศึกษาไดใชแบบสอบถาม online ที่สามารถประมวลผลไดทันที ผลที่ไดจากการประกัน
คุณภาพมีการนํามาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตามหลัก P-D-C-A เชน การปรับปรุงโครงสราง
องคกรเพื่อใหเกิดความคลองตัวและสามารถตอบสนองตอภารกิจหลักไดสูงสุด โครงการ Train the Trainer
เพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการดานบุคลิกภาพสําหรับนักศึกษา 7 habits หาแนวทางและวิธีการใหม ๆ ในการ
พัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา เปนตน ศูนยไดจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาโดยใชรวมกันระหวางศูนยสหกิจศึกษาฯ คณาจารย และนักศึกษา ไดแก
การประกาศงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการเสนอและไดรับการรับรองจากสาขาวิชาแลว รายชื่อ
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจากสถานประกอบการ การใหขอมูลแกนักศึกษาที่แนะนํางาน ศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิทั้งในสวนสถานศึกษาและสถานประกอบการ
มาเปนผูประเมินคุณภาพภายในของศูนยสหกิจศึกษาฯ นอกจากนี้ผูบริหารและบุคลากรของศูนยสหกิจ
ศึกษายังมีสวนรวมทั้งเปนผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางานในการจัดทํามาตรฐานและประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาที่ไดทําการรางเสร็จสิ้นแลวเมื่อตนป 2552 โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
มีการดําเนินการ
ครบทั้ง 7 ขอ
3
(ระดับ 7)

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 7

9

รายการหลักฐาน
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเทโนโลยีสุรนารี ที่ 155/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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ตัวบงชี้ที่ 9.3

: ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2552 (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)

มี (9) หรือ ไมมี (°)
การดําเนินการ

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับฝาย และศูนยอยางตอเนื่อง

9

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของศูนย

9

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด (ใหพิจารณาจากการสงรายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา)
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ
และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหทุกหนวยงานตองทํา
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเปนระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัย มีการเชิญผูประเมินมาจากหนวยงานภายนอกทั้งในสวนของสถานประกอบการและ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการสหกิจศึกษาอยางเขมแข็ง มีการจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตอ มทส. ทุกปการศึกษา และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของศูนยในการสัมมนาพนักงานประจําป เพื่อปรับยุทธศาสตรของศูนยใหทันสมัย นอกจากนั้น
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังเปนแหลงขอมูลในการใหความรูดานสหกิจศึกษาแกสถานศึกษาตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ ไดแก เผยแพรคูมือสหกิจศึกษา Website อีกทั้งเปนแหลงศึกษาดูงาน และเปนวิทยากร
ใหกับ สกอ. สมาคมสหกิจศึกษาไทย และสถานศึกษาที่เชิญไปบรรยาย ในดานนวัตกรรมการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษายั ง มี ส ว นร ว มทั้ ง เป น
ผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางานในการจัดทํามาตรฐานและประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาที่ไดทําการรางเสร็จสิ้นแลวเมื่อตนป 2552 โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งเปนนวัตกรรมที่
บุคลากรของศู นยสหกิจศึกษาฯ เปน กําลั งสํา คัญในการจัดทํารางดังกลาวซึ่งไดเผยแพรไปทุก
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก
3
(ระดับ 4)

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

ระดับ 4

9
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องคประกอบที่ 10
ตัวบงชี้ที่ 10.1

การดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
: ผลสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจศึกษาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา สถานประกอบการ และ
มหาวิทยาลัย (พ.ค. 52 - เม.ย. 53)

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ผลการประเมิน
จากทุกฝายทีเ่ กี่ยวของเฉลี่ย
ต่ํากวา 3.00

คะแนน 2
ผลการประเมิน
จากทุกฝายทีเ่ กี่ยวของเฉลี่ย
อยูระหวาง 3.00 - 3.99

คะแนน 3
ผลการประเมิน
จากทุกฝายทีเ่ กี่ยวของเฉลี่ย
มากกวาหรือเทากับ 4.00

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
จากผลการประเมินทั้ง 3 ภาคการศึกษาตลอดปการศึกษา 2552 ของผูที่เกีย่ วของกับผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน
ดังนี้
ผลการประเมินนักศึกษา
1. อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประเมินคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาในระหวางการนิเทศ ณ สถาน
ประกอบการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 (ขอ 4 ในแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา)
2. นักศึกษาประเมินตนเองถึงประโยชนทไี่ ดรับหลังกลับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.1 ดานพืน้ ฐานวิชาการ การปฏิบัติงานและการนําความรูกลับมาประยุกตใชมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.02 (ขอ 5.1 ในแบบสอบถามหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
2.2 ดานการพัฒนาตนเองมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (ขอ 5.2 ในแบบสอบถามหลังกลับจากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
3. พนักงานทีป่ รึกษา (job supervisor) ประเมินนักศึกษาถึงผลสําเร็จของงาน (work achievement)
ในประเด็นที่เกี่ยวของดังนี้ (ขอ 1-5 ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)
3.1 ปริมาณงานมีคา เฉลี่ยเทากับ 4.30
3.2 คุณภาพงานมีคา เฉลี่ยเทากับ 4.10
3.3 ความรูความสามารถทางวิชาการมีคา เฉลี่ยเทากับ 4.01
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน
3.4 ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11
3.5 ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99
ผลการประเมินสถานประกอบการ
1. พนักงานที่ปรึกษาเห็นวาสหกิจศึกษามีประโยชนตอสถานประกอบการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (ขอ
23.1 ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)
2. นักศึกษาเห็นวาสหกิจศึกษาเปดโอกาสใหเกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
และสถานประกอบการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 (ขอ 6.5 ในแบบสอบถามหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา)
ผลการประเมินมหาวิทยาลัย
1. นักศึกษาเห็นวาหลักสูตรสหกิจศึกษาเปนวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 (ขอ 6.4 ใน
แบบสอบถามหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
2. นักศึกษาเห็นวาหลักสูตรสหกิจศึกษาเปดโอกาสใหสถานประกอบการ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย
ไดรับประโยชนรวมกันมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 (ขอ 6.6 ในแบบสอบถามหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา)
3. นักศึกษาเห็นวาหลักสูตรสหกิจศึกษาเปดโอกาสใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
รวมกับมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 (ขอ 6.7 ในแบบสอบถามหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา)
สรุป ผลการประเมินจากทุกฝายที่เกี่ยวของมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ผลการประเมินจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของมี
3
คาเฉลี่ย = 4.20

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

คาเฉลี่ย ≥ 4.00

9

รายการหลักฐาน :
- เอกสารภาคผนวก ข (ตารางที่ ข 2, ข 3, ข 8, ข 10 และ ข 11)
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ตัวบงชี้ที่ 10.2

: ผลสําเร็จในการพัฒนาอาชีพใหกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ผลการประเมินเฉลี่ย
ต่ํากวา 3.00

คะแนน 2
ผลการประเมินเฉลี่ย
อยูระหวาง 3.00 - 3.99

คะแนน 3
ผลการประเมินเฉลี่ย
มากกวาหรือเทากับ 4.00

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
จากผลการประเมินทั้ง 3 ภาคการศึกษาตลอดปการศึกษา 2552 ของนักศึกษาประเมินตนเอง และ
พนักงานที่ปรึกษาประเมินนักศึกษามีผลการประเมินดังนี้
1. นักศึกษาประเมินตนเองในการเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษามีคาเฉลีย่ เทากับ 4.02 (ขอ
5.3 ในแบบสอบถามหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
2. นักศึกษาประเมินตนเองถึงสหกิจศึกษาชวยเพิ่มประสบการณวิชาชีพแกนกั ศึกษาในรูปแบบทีม่ ี
คุณคามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 (ขอ 6.1 ในแบบสอบถามหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
3. นักศึกษาประเมินตนเองถึงสหกิจศึกษาชวยบัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษาจะมีคุณสมบัติ
เปนบุคลากรทีพ่ ึงประสงคของสถานประกอบการมีคาเฉลีย่ เทากับ 4.29 (ขอ 6.2 ในแบบสอบถามหลังกลับ
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
4. นักศึกษาประเมินตนเองถึงสหกิจศึกษาชวยการเรียนรูงานของบัณฑิตหลักสูตรสหกิจศึกษา
หลังจากสําเร็จการศึกษานาจะสัน้ ลงมีคา เฉลี่ยเทากับ 3.92 (ขอ 6.3 ในแบบสอบถามหลังกลับจากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
5. พนักงานทีป่ รึกษาประเมินนักศึกษาในดานความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และลักษณะ
สวนบุคคลมีคา เฉลี่ยเทากับ 4.23 (ขอ 6 -18 ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)
สรุป ผลการประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ผลการประเมินมี
3
คาเฉลี่ย = 4.24

เปาหมายที่ตงั้ ไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย (9) หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย (°)

คาเฉลี่ย ≥ 4.00

9

รายการหลักฐาน :
- เอกสารภาคผนวก ข (ตารางที่ ข 3, ข 8 และ ข 10 )
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ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้
*

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย

บรรลุเปาหมาย
ผลการ
* คะแนนการ
(9) หรือ ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
ประเมิน
เปาหมาย (°)

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
ระดับ 7
ระดับ 7
3 คะแนน
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
≥ รอยละ 90 รอยละ 80.00 2 คะแนน
ของการปฏิบัตงิ านที่กําหนด
2.50
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1
คะแนน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
≥ รอยละ 80 รอยละ 83.68 3 คะแนน
ตัวบงชี้ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
รอยละ 75รอยละ 97.09 2 คะแนน
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
รอยละ 99
ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
3 คะแนน
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
≥ 3.50
= 3.62
ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในรอบ 1 ปที่ผา นมา ที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ ≥ รอยละ 0.030 รอยละ 0.3805 3 คะแนน
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.75
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2
คะแนน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค

ไมครบ 3 ขอ
แรก

1 คะแนน

°

9
9
9

9

°

1.00
คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3

*

ระดับ 2

9

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือ
ระบุเปนระดับ
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*

เปาหมาย

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 คณะกรรมการประจําหนวยงานใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันไดใน
ระดับสากล
ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนย
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจยั
ก. ฐานขอมูลเพือ่ การบริหาร
ข. ฐานขอมูลเพือ่ การเรียนการสอน

ผลการ คะแนนการ บรรลุเปาหมาย
ดําเนินงาน* ประเมิน (9) หรือ ไมบรรลุ
เปาหมาย (°)

ครบทั้ง 5 ขอ ครบทั้ง 5 ขอ 3 คะแนน

ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ตัวบงชี้ 7.11 ความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ

9

ระดับ 3

ระดับ 3

3 คะแนน

9

ระดับ 5

ระดับ 5

3 คะแนน

9

ระดับ 6

ระดับ 6

3 คะแนน

9

ระดับ 6
ระดับ 6

ระดับ 6
ระดับ 6

3 คะแนน
3 คะแนน

9

ระดับ 5

ระดับ 5

3 คะแนน

ระดับ 5

ระดับ 5

3 คะแนน

ระดับ 8

ระดับ 8

3 คะแนน

9

คาเฉลี่ย
≥ 4.00

คาเฉลี่ย
= 4.12

3 คะแนน

9

ระดับ 5

ระดับ 5

3 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7

9

9
9

3.00
คะแนน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน

3.00
คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8

*

9

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือ
ระบุเปนระดับ
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*

เปาหมาย

องคประกอบ/ตัวบงชี้

ผลการ คะแนนการ บรรลุเปาหมาย
ดําเนินงาน* ประเมิน (9) หรือ ไมบรรลุ
เปาหมาย (°)

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา
ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ระดับ 7

ระดับ 7

3 คะแนน

9

ระดับ 4

ระดับ 4

3 คะแนน

9

3.00
คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9
องคประกอบที่ 10 การดําเนินงานสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 10.1 ผลสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจศึกษาที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา สถานประกอบการ และ
มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 10.2 ผลสําเร็จในการพัฒนาอาชีพใหกับนักศึกษา

คาเฉลี่ย
= 4.20

3 คะแนน

9

คาเฉลี่ย
≥ 4.00

คาเฉลี่ย
= 4.24

3 คะแนน

9

3.00
คะแนน
2.82
คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 10
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองคประกอบ

*

คาเฉลี่ย
≥ 4.00

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือ
ระบุเปนระดับ
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จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชีข้ องการประกันคุณภาพของหนวยงาน ปการศึกษา 2552
เมื่อนํามาเปรียบเทียบขอมูลปการศึกษา 2550 และปการศึกษา 2551 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุป
ไดดังนี้
องคประกอบ/ตัวบงชี้

ป 2550

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
ระดับ 7
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
รอยละ 87.50
ของการปฏิบัตงิ านที่กําหนด
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
รอยละ
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
78.39
(ระยะเวลา
6 เดือน)
ตัวบงชี้ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
รอยละ 100
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
3.51
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงาน
na
ในรอบ 1 ปที่ผา นมา ที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
na
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
na = ไมมีขอมูล/ ไมไดเก็บรวบรวมขอมูล
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ผลการดําเนินงาน
ป 2551
ป 2552

ระดับ 7

ระดับ 7

รอยละ 65.52

รอยละ 80.00

รอยละ 84.27
(ไมรวม
ศึกษาตอ)

รอยละ 83.68

รอยละ 98.62

รอยละ 97.09

3.51

3.62

รอยละ 0.0008

รอยละ 0.3805

ระดับ 4

ระดับ 2

องคประกอบ/ตัวบงชี้

ป 2550

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 คณะกรรมการประจําหนวยงานใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันไดใน
ระดับสากล

ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
ป 2551
ป 2552
ระดับ 5

ระดับ 5

ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
ระดับ 3
อาชีพทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาฯ สูองคการ
ระดับ 5
เรียนรู
ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
ระดับ 4
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจยั
ก. ฐานขอมูลเพือ่ การบริหาร
ระดับ 2
มี
ก
ารดํ
าเนินการ
ข. ฐานขอมูลเพือ่ การเรียนการสอน

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 6

ระดับ 6
ระดับ 6

ระดับ 6
ระดับ 6

ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ตัวบงชี้ 7.11 ความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
หนวยงานรวมกัน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 8

ระดับ 8

ระดับ 8

4.12

4.10

4.12

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 7

ระดับ 7

ครบทุกขอ
( ระดับ 6)
แตในขอที่ 1-3
ยังไมมี
ประสิทธิภาพ

na = ไมมีขอมูล/ ไมไดเก็บรวบรวมขอมูล
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องคประกอบ/ตัวบงชี้

ป 2550

การศึกษา
ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 10 การดําเนินงานสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 10.1 ผลสําเร็จในการดําเนินงานสหกิจศึกษาที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา สถานประกอบการ และ
มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 10.2 ผลสําเร็จในการพัฒนาอาชีพใหกับนักศึกษา

na = ไมมีขอมูล/ ไมไดเก็บรวบรวมขอมูล
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ระดับ 4

na
na

ผลการดําเนินงาน
ป 2551
ป 2552
ระดับ 4

ระดับ 4

ผลการประเมินจาก ผลการประเมินจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ ทุกฝายที่เกี่ยวของ
มีคาเฉลี่ย = 4.22 มีคาเฉลี่ย = 4.20
ผลการประเมิน ผลการประเมิน
มีคาเฉลี่ย = 4.14 มีคาเฉลี่ย = 4.24

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

จุดเดน

แนวทางเสริม

จุดออน

ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการกําหนด
วิสัยทัศนและพันธกิจให
สอดคลองกับปรัชญาหรือ
ปณิธานของ มทส. ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ
ทุก 5 ป และมีการทบทวน
สภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกศูนยทุกป (SWOT
Analysis) มีการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมและกําหนดตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ

-ปรับปรุงแผนการดําเนินงานให
สอดคลองกับมาตรฐานการ
ดําเนินงานและประคุณภาพ
สหกิจศึกษาระดับชาติในสวนที่
ยังไมไดมาตรฐาน
-ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานใหสูงขึ้น และพิจารณา
ทบทวนเกณฑในตัวบงชี้ที่บรรลุ
เกณฑไดยาก
-เชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพ
KM การบริหารความเสี่ยง 5ส
ฯลฯ ตามนโยบายของ มทส. ให
เปนระบบเดียวภายใตระบบ
บริหารงานคุณภาพของศูนยฯ

-

แนวทางแกไข

องคประกอบ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด

2. การเรียนการสอน

จุดเดน

แนวทางเสริม

จุดออน

-

-

จํานวนบุคลากรและภาระ
งานไมสอดคลองกัน

-บัณฑิตที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ป มี รอยละ
83.68

แนวทางแกไข

-พิจารณาตัดภาระงานที่ไม
เกี่ยวของกับภารกิจหลักของ
ศูนยโดยตรง หรือดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานอื่นในรูป
“รวมบริการประสานภารกิจ”
-ควรวิเคราะหปริมาณและ
ภาระงานของหนวยงานเพื่อจัด
บุคลากรรองรับการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักศึกษาและการ
ดําเนินงานที่มีคุณภาพ
-เสริมกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษา
-ทํางานเชิงรุกมากขึ้นโดยการ
-บัณฑิตระดับปริญญาตรี
อํานวยความสะดวกใหสถาน
รอยละ 97.09 ไดรับเงินเดือน ตระหนักในการใชชวี ิตหลัง
สําเร็จการศึกษา เชน การ
ประกอบการมีโอกาสเขามา
เริ่มตนสูงกวาเกณฑ (7,940 วางแผนชีวิต มนุษยเงินเดือน
คัดเลือกนักศึกษาตั้งแตนักศึกษา บาท)
มืออาชีพ การออม การ
ดํารงชีวิตแบบพอเพียง ไม
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ฟุมเฟอย 7Habits และการ
อบรมเชิงวิชาการที่สงเสริม
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น
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จุดเดน
-นายจาง ผูป ระกอบการ ผูใช
บัณฑิตใหคะแนนความพึง
พอใจแกบัณฑิต มทส. ใน
ระดับ 3.51

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

แนวทางเสริม

จุดออน

แนวทางแกไข

-นําผลการประเมินในประเด็นที่
มีผลการประเมินระดับต่ํามา
ปรับปรุงกิจกรรมในรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา
-จัดใหมีเนื้อหาเพื่อการทบทวน
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อการทํางาน และการเขา
สังคมใหกับบัณฑิตเมื่อสําเร็จ
การศึกษาผาน Website และ
ประชาสัมพันธใหบัณฑิตทราบ
เพื่อสรางความประทับใจใหกบั
นายจาง

-

-

-

เนื่องจากกิจกรรมนักศึกษา
บางประเภทไมใชภารกิจ
หลักของศูนย ไดแก
กิจกรรมกีฬาและการ
สงเสริมสุขภาพ และ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสิ่งแวดลอม

ควรมีการปรับตัวบงชี้ที่ 3.2 ให
สอดคลองตามภารกิจหลักของ
ศูนย หรือศูนยเปนเพียง
ผูสนับสนุนขอมูลใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง
เทานั้น

-
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7.การบริหารและการจัดการ

จุดเดน

แนวทางเสริม

จุดออน

แนวทางแกไข

กรรมการประจําศูนย
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานภายนอก และ
ตัวแทนศิษยเกา เปนการสราง
เครือขายพหุภาคีใหเกิดความ
ยั่งยืนในการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา
ผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ มี
ภาวะผูนํา

ควรนําประสบการณและ
ขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิมา
เปนแนวทางในการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของศูนยใหทัดเทียม
การดําเนินงานของภาคเอกชน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน
จัดทําแผนและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานระดับ
หัวหนาฝายตามผลการประเมิน
และดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวนทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

-

-

ยังขาดการประเมินผลงาน
ของผูอํานวยการศูนย
สหกิจศึกษาฯ โดย
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
ที่เปนรูปธรรม

จัดใหมีการประเมินผลงานของ
ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาฯ
หรือผูบริหารสูงสุดตาม
หลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา โดยคณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ
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จุดเดน

แนวทางเสริม

จุดออน

แนวทางแกไข

มีการพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาฯ จัดทําคูมือการดําเนินงานในแต
สูองคกรการเรียนรู
ละฝายเพื่อตอบสนองระบบ
บริหารงานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยโดยการเชื่อมโยง
ทุกระบบใหเปนระบบเดียวกัน
เชน KPI ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู 5 ส. มาอยูใน
รูประบบการรายงานผล

-

-

มีการสงเสริมบุคลากรใหมี
โอกาสเขารวมประชุมและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการสห
กิจศึกษาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

-

-

เนื่องจากศูนยสหกิจศึกษาฯ เปน
หนวยงานที่ตองประสานงานทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
มทส. จึงควรเปดโอกาสให
บุคลากรของศูนยไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก มทส.
ตามภารกิจในการเขารวม
กิจกรรมดังกลาว
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จุดเดน

แนวทางเสริม

ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
และการเรียนการสอนที่มี
ศักยภาพ และมีความเปนไปไดที่
จะเปน e-office ทั้งระบบ

-จัดหานักศึกษาสหกิจศึกษา
ทางดาน IT มาทําโครงงานเพื่อ
พัฒนาระบบ ICT ของศูนย
-ควรเปดโอกาสใหสถาน
ประกอบการที่มีระบบ ICT ที่ดี
เขามาเชื่อมโยงกับระบบ ICT
ของศูนยฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประสานงาน
พัฒนาระบบการดําเนินงาน
ทํางานเชิงรุกเพื่อขยายเครือขาย
สหกิจศึกษาของ มทส. รวมกับ ความรวมมือในลักษณะเดียวกัน
สถานประกอบการขนาดใหญ
ไปยังสถานประกอบการอื่น ๆ ที่
และมีชื่อเสียง
มีศักยภาพ
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง -ควรพัฒนาระบบดําเนินงาน
ของศูนยสหกิจศึกษาฯ จนทําให
มาใชในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงมีคาเปนศูนย
จัดการศูนยสหกิจศึกษา
-ควรนําระบบบริหารความเสี่ยง
ผนวกหรือบูรณาการเขากับระ
บริหารงานอื่น ๆ ใหเปนระบบ
บริหารงานคุณภาพของศูนยสห
กิจศึกษาฯ และพัฒนาเปน
นวัตกรรมทางการบริหารของ
มทส. ตอไป
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จุดออน

แนวทางแกไข

-

-

-

-

-

-
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8.การเงินและงบประมาณ

จุดเดน

แนวทางเสริม

ความสําเร็จของการถายทอดตัว -ควรนําระบบ KPIs ผนวกหรือ
บงชี้และเปาหมายของศูนยสห บูรณาการเขากับระบริหารงาน
กิจศึกษาฯ สูระดับบุคคล
อื่น ๆ ใหเปนระบบบริหารงาน
คุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ในรูประบบการรายงานผลใน
ลักษณะระบบเดียว
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ พัฒนาการใหบริการไปสู eการบริการแบบรวมบริการ
service เต็มรูปแบบทั้งระบบ
ประสานภารกิจของศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ
มีการใชทรัพยากรภายในและ ขยายความรวมมือไปยังองคกร
ภายนอกศูนยสหกิจศึกษาฯ
อื่นทั้งภายในและภายนอก
รวมกัน
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเพิม่
มากขึ้นโดยผานสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทยและเครือขาย
อุดมศึกษา 9 ภูมิภาค
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จุดออน

แนวทางแกไข

-

-

-

-
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9.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

จุดเดน

แนวทางเสริม

จุดออน

แนวทางแกไข

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงาน
สหกิจศึกษา

-ควรใหความสําคัญตอการ
ประกันคุณภาพมากกวาการ
ประเมินคุณภาพตามที่ มทส.
ปฏิบัติอยู
-ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับ
ประโยชนของการประกัน
คุณภาพและวิธีการใหมากกวานี้
-ควรมีการสรางเครือขายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
กับองคกรอื่นที่มีสวนไดเสียกับ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ เชน เชิญ
ตัวแทนองคกรผูใชบัณฑิตมา
ตรวจประเมินการดําเนินงาน
ของศูนยฯ ทุกปการศึกษา

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพยังเปนแบบตาม
มากกวาจะเปนการทํางาน
เชิงรุก การสื่อสารที่ไมทัน
การ การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
บอย ๆ ทําใหดาํ เนินการไม
ทัน

- จัดใหมีการเสริมสรางความรู
ความเขาใจแกบุคลากร
- ควรรายงานผลการประเมิน
ตอองคกรผูใชบัณฑิต กลุมหรือ
สมาคมวิชาชีพไดทราบเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของ เชน
ความเห็นของนักศึกษา
อาจารยตอสถานประกอบการ
เพื่อสรางความสัมพันธอยาง
ยั่งยืน
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จุดเดน

แนวทางเสริม

จุดออน

แนวทางแกไข

10. การดําเนินงานสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ

มีผลการประเมินในการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาจาก
นักศึกษา คณาจารย และ
พนักงานที่ปรึกษาที่เกี่ยวของมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.20

-สรางความตระหนักและความ
เขาใจใหสถานประกอบการ
รับทราบถึงประโยชนที่จะไดรับ
ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อยางเปนรูปธรรม เชน การ
ประชาสัมพันธผลการจัดทํา
โครงงานของนักศึกษา และ
Best Practices แกสถาน
ประกอบการอืน่
-พัฒนาความรูค วามเขาใจใน
เรื่องการนิเทศงานสหกิจศึกษา
แกคณาจารยตามมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของ
สกอ.
เพิ่มกิจกรรมใหมีความ
หลากหลายสอดคลองตามสาขา
วิชาชีพของนักศึกษาใหมาก
ยิ่งขึ้น เชน ทักษะพื้นฐานที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการแตละแหงที่มี
ความแตกตางกัน

-

-

มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น ก า ร
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาอาชี พ จาก
นักศึกษา ละพนักงานที่ปรึกษา
ที่ เ กี่ ย วข อ งมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ
4.24
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การดําเนินงานที่เปนเลิศ (หากมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศวาเปนสถานศึกษาที่มีการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางโดดเดนและ
มีความเปนเลิศในทุกดาน จนเปนตนแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาของไทยในปจจุบัน ในป พ.ศ. 2553 เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย “6 มิถุนายน ของทุกป”
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือขายสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค ไดมอบโลรางวัลแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใน
ฐานะสถานศึกษาที่ดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ และผูบริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเดนระดับชาติ ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ภาคผนวก ก

ตารางที่ ก1 รายชื่อและวุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ปการศึกษา 2552
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
1 อ.ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
(ดํารงตําแหนงถึงเดือนกันยายน 2552)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเทคนิค)
- Ph.D. (Chemical Engineering)
2 ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
- B.Sc (Agro-Industrial Product
Development)
- M.Sc. (Food Technology)
- Ph.D. (Food Science)
3 ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี
- บัญชีบัณฑิต
(เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเดือนธันวาคม 2552 - MBA
ปจจุบัน)
- Ph.D. (Business Administration)
4 ดร.อลงกต ยะไวทย
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)
5 นายไพรัตน ฤทธิ์ประเสริฐ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
(ปฏิบัติงานถึงเดือนlสิงหาคม 2552)
- พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
6 นางผองพัตรา บุญระมาตร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน)
7 นางสาวพยอม เจียนมะเริง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจการบัญชี)
8 นางกรวรรณ พงษอนิ ทรวงศ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไปบัญชี)
9 นายศัลยพงษ วงศสมบูรณ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
(ปฏิบัติงานถึงเดือนพฤษภาคม 2553)
10 นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศล)
11 นางชอทิพย ฤาเดช
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
12 นางสาวชลกร ทองคํา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
13 นางสาววชิรา มั่นฤทัยกิจ
- วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ก-1

ที่
ชื่อ-สกุล
14 นางสาวทิตยาพร ศรีสมพร

วุฒิการศึกษา
- วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
- ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
สาขาการตลาด
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.)
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

15 นางสุภี เขื่อนโพธิ์
16 นายทวีศักดิ์ สิงหสถิตย
17 นางสาวกฤชญา เชื้อจันทึก
18 นางสาวจิราพร วงคสําราญ

หมายเหตุ : * ปจจุบันยายไปปฏิบัติงานหนวยงานอื่น
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ภาคผนวก ข

ศสพ. 1.2.1

ตารางที่ ข 1 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ปงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52)
ผลผลิต

ตัวบงชี้
ที่

เปาหมาย

รายละเอียดตัวบงชี้

ผลผลิต

รอยละของ ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย
ผลผลิตเทียบ (1 = บรรลุเปา ≥ รอยละ 90,
กับเปาหมาย 0 = ไมบรรลุเปา < รอยละ 90)

1. ผลผลิต : การใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษา ระดับ 4.50 ระดับ 4.04
ความพึงพอใจของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตอการใหบริการ
ระดับ 4.75 ระดับ 4.51
ของศูนยสหกิจศึกษา
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของศูนย
ระดับ 4.25 ระดับ 4.14
1.3
สหกิจศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาตอการเรียนรายวิชา
ระดับ 4.25 ระดับ 3.85
1.4
เตรียมสหกิจศึกษา
2. ผลผลิต : การเผยแพรและประชาสัมพันธสหกิจศึกษา
1.2

มีเอกสารประชาสัมพันธ รูปแบบการศึกษาสหกิจศึกษาในการสราง
2.1 ความรู ความเขาใจกับกลุมเปาหมายในรูปแบบตาง ๆ เพียงพอกับ
ความตองการ

89.78

1

94.95

1

97.41

1

90.59

1

4 รายการ

5 รายการ

125.00

1

10 คน

20 คน

200.00

1

2 ครั้ง

27 ครั้ง

1,350.00

1

1,500 คน

1,376 คน

91.73

1

5 คน

3 คน

60.00

0

99.64

1

3.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานตอสถานประกอบการ ระดับ 4.25 ระดับ 3.97

93.41

ระดับ 4.50 ระดับ 4.19

93.11

1
1

ระดับ 4.50 ระดับ 4.03

89.56

1

ระดับ 4.75 ระดับ 4.26

89.68

1

รอยละ 95.00 รอยละ 78.33

82.45

0

ระดับ 4.50 ระดับ 3.92

87.11

0

รอยละ 90 รอยละ 82.53

91.70

1

รอยละ 90 รอยละ 83.80

93.11

1

1,550 แหง 1,800 แหง

116.13

1

1,000 ครั้ง

1,960 ครั้ง

196.00

1

ระดับ 4.25 ระดับ 3.00

70.59

0

แลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (ทั้งในและ
ตางประเทศ)
2.3 ประชุมสัมมนาวิชาการสหกิจศึกษาในและตางประเทศ
2.2

3. ผลผลิต : นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
3.1 จํานวนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน
3.2 จํานวนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา

รอยละ 100 รอยละ 99.64

3.3 รอยละของนักศึกษาที่ผานการปฏิบัติงาน
3.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาตนเอง
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จ
3.6
การศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอภาพรวมและปรัชญาของสหกิจ
3.7
ศึกษา
4. ผลผลิต : อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
4.1 การมีสวนรวมของอาจารยในการนิเทศ
4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
การไปนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีประโยชน
4.3
ตอการไปปฏิบัติงานของนักศึกษา
การไปนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีประโยชน
4.4
ตอสถานประกอบการ
5. ผลผลิต : ฐานขอมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา
จํานวนขอมูลสถานประกอบการที่ปรากฎในฐานขอมูลสหกิจ
ศึกษา สําหรับใหบริการคณาจารยและนักศึกษา
จํานวนครั้งที่เขามาใชขอมูลสถานประกอบการของคณาจารย
5.2
และนักศึกษา
5.3 ระดับความพึงพอใจในระบบ MIS ของศูนยสหกิจศึกษาฯ
5.1
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ศสพ. 1.2.1
ตัวบงชี้
ผลผลิต
ที่

รายละเอียดตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลผลิต

6:6

6:6

รอยละของ ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย
ผลผลิตเทียบ (1 = บรรลุเปา ≥ รอยละ 90,
กับเปาหมาย 0 = ไมบรรลุเปา < รอยละ 90)

6. ผลผลิต : การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
จํานวนงานที่บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารและจัดการภายใน
หนวยงานตอจํานวนงานทั้งหมด
7. ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการและการใหบริการ
6.1

ระดับผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพภายในของ
หนวยงาน
8. ผลผลิต : เครือขายสหกิจศึกษาในกลุมสถาบันการศึกษา
7.1

ระดับ 2.40 ระดับ 2.71

100.00

1

112.92

1

15 ครั้ง
2 คน

26 ครั้ง
0

173.33
0.00

1
0

9.1

4 งาน

9 งาน

225.00

1

10.1 จํานวนบุคลากรของหนวยงานที่เขารับการพัฒนา

11:11

12:12

109.09

1

68.88
118.25

0
1

105.00

1

8.1 จํานวนการใหบริการองคกรและหนวยงานตาง ๆ
8.2 จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
9. ผลผลิต : การใหบริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ
จํานวนงานที่มีการปรับปรุงใหมีลักษณะการใหบริการแบบบริการ
เบ็ดเสร็จ
10. ผลผลิต : เครือขายสหกิจศึกษาในกลุมสถาบันการศึกษา
11. ผลผลิต : การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลิกภาพใหแกนักศึกษา
11.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาอบรม
11.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ

1,250 คน
861 คน
ระดับ 4.00 ระดับ 4.73

12. ผลผลิต : การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร
12.1

จํานวนบุคลากรที่ผานการประเมินสามารถเปนวิทยากรอบรม
ดานบุคลิกภาพ

20 คน

21 คน

จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย

24

จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด
รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน

30
80.00
2

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

Z:\SAR52-แกไข\7) ตาราง-ข1 (T1.2.1)update1.2.1

ข-2

ภาคผนวก ค

ตารางที่ ค 1 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพสถานประกอบการระหวางการนิเทศ
งานสหกิจศึกษาใน โดยคณาจารยผนู ิเทศงาน (จาก 5 คะแนน)
ที่
1

หัวขอประเมิน
ความเขาใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา
1.1 ผูบ ริหาร
1.2 เจาหนาที่ฝายบุคคล
1.3 พนักงานทีป่ รึกษา (Job Supervisor)

2

คุณลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษา
ปฏิบัติ
2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม
2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขา
วิชาชีพ
2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเสี่ยงหรือ
กอใหเกิดอันตราย

3

การจัดการ และการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการ
ระหวางฝายบุคคล และ Job Supervisor
ความเขาใจในแนวคิดของ สหกิจศึกษา
3.2 ฝายบุคคล/ผูเ กี่ยวของ มีการปฐมนิเทศ
แนะนํากฎระเบียบตางๆ ขององคกรให
นักศึกษาทราบ
3.3 มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายใน
สัปดาหแรกที่เขางาน
3.4 Job Supervisor มีความรู และประสบการณ
ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
3.5 Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษาดาน
การปฏิบัติงาน
3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน
และใหคําปรึกษา
3.7 มีการจัดทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติงาน
3.8 มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยางเหมาะสม
3.9 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ) ให
นักศึกษาอยางเหมาะสม
3.10 มีความพรอมดานอุปกรณ หรือเครื่องมือ
สําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน
3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา

4

สรุปคุณภาพโดยรวมของสถาน
ประกอบการ
ค-1

1/2552
4.35
4.35
4.32
4.44
4.42

ภาคการศึกษา
2/2552
3/2552
4.35
4.39
4.32
4.31
4.28
4.34
4.47
4.51
4.32
4.47

เฉลี่ย
4.36
4.33
4.31
4.47
4.40

4.36

4.25

4.43

4.35

4.42

4.41

4.51

4.45

4.48
4.34

4.31
4.25

4.48
4.38

4.42
4.32

4.44

4.35

4.49

4.43

4.40

4.41

4.45

4.42

4.56

4.56

4.70

4.61

4.54

4.43

4.52

4.50

4.39

4.29

4.44

4.38

4.39

4.33

4.47

4.39

4.29
4.06

4.30
3.88

4.35
4.09

4.32
4.01

3.92

3.79

3.94

3.88

4.34

4.16

4.22

4.24

4.38
4.36

4.28
4.28

4.41
4.39

4.36
4.34

ตารางที่ ค 2 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษา
โดยคณาจารยผูนิเทศงาน (จาก 5 คะแนน)
ที่
1

หัวขอประเมิน
ความรับผิดชอบตอหนาที่
1.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยูเสมอ
1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

2

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถที่มีอยูอ ยาง
เต็มที่
2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู

เฉลี่ย
4.33
4.50
4.38
4.23
4.29
4.24
4.12

4.32
4.04
3.95

4.27
3.95
3.73

4.33
4.06
3.91

4.16
4.35
4.54

4.08
4.22
4.48

3.97
4.17
4.48

4.07
4.25
4.50

3.4 มีความขยัน อดทน สูงาน

4.70
4.68
4.73
4.65

4.73
4.58
4.69
4.58

4.74
4.70
4.73
4.59

4.72
4.65
4.72
4.61

3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซื่อสัตย สุจริต รักษา
ความลับองคกร
3.6 มีความริเริ่ม สรางสรรค

4.66
4.19

4.58
4.08

4.62
3.96

4.62
4.08

4.22

4.12

4.08

4.14

4.53
4.53

4.45
4.46

4.46
4.48

4.48
4.49

4.50
4.42

4.50
4.35

4.48
4.31

4.50
4.36

2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลําดับ
ความสําคัญของงาน
2.5 ใฝรู สนใจศึกษาหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม
คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับของ
องคกรโดยเครงครัด
3.2 เขางานตรงเวลา ไมเคยขาด ไมเคยสาย
3.3 ใหความเคารพเชื่อฟงผูบงั คับบัญชา

3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอ
ความคิดเห็น
3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน การแตง
กาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ
3.9 มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอ นื่
3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชนไฟฟา
วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ
4

3/2552
4.28
4.48
4.33
4.14
4.25
4.19
4.02

4.39
4.19
4.04

2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบัติการ

3

ภาคการศึกษา
1/2552 2/2552
4.39
4.31
4.54
4.47
4.45
4.37
4.31
4.24
4.35
4.26
4.32
4.21
4.23
4.12

สรุปโดยรวมของนักศึกษา

ค-2

ตารางที่ ค 3 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ตางๆ ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแตละภาคการศึกษา
โดยพนักงานที่ปรึกษา (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

ปริมาณงาน

2

คุณภาพงาน

3

ความรูความสามารถทางวิชาการ

4

ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ

5

ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ

6

วิจารณญาณและการตัดสินใจ

7

การจัดการและการวางแผน

8

ทักษะการสือ่ สาร

9

การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ

1/2552
4.35
4.13
4.01
4.11
4.03
3.85
3.98
4.11
3.66
4.29
4.37
4.49
4.05
4.41
4.47
4.62
4.44
4.63
4.23

10 ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย
11 ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได
12 ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน
13 ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง
14 การตอบสนองตอการสั่งการ
15 บุคลิกภาพและการวางตัว
16 มนุษยสัมพันธ
17 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
18 คุณธรรมและจริยธรรม

เฉลี่ยรวม

ค-3

ภาคการศึกษา
2/2552
4.29
4.07
4.04
4.13
4.03
3.83
3.94
4.05
3.59
4.30
4.37
4.48
4.07
4.41
4.47
4.55
4.43
4.65
4.22

3/2552
4.26
4.09
3.97
4.02
3.91
3.71
3.92
4.04
3.47
4.27
4.35
4.46
3.95
4.40
4.51
4.55
4.44
4.66
4.18

เฉลี่ย
4.30
4.10
4.01
4.09
3.99
3.79
3.95
4.07
3.57
4.29
4.36
4.48
4.02
4.41
4.48
4.57
4.44
4.65
4.21

ตารางที่ ค 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบการดําเนินงานของ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (จาก 5 คะแนน)
ที่
1

หัวขอประเมิน
รูปแบบของการจัดการระหวางการปฏิบัติงาน
1.1 นักศึกษาตองมีความพรอมทางดานวิชาการและ
วุฒิภาวะ
1.2 ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
1.3 นักศึกษาปฏิบัติงานโดยมี Job description ที่
ชัดเจน
1.4 สถานประกอบการจัดใหมี Supervisor เปน
หัวหนางานนักศึกษา
1.5 การกําหนดใหนักศึกษาเขียนรายงานใหสถาน
ประกอบการ 1 เรื่อง
1.6 ประโยชนของรายงานที่นักศึกษาเขียนตอสถาน
ประกอบการ
1.7 การจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยระหวาง
การปฏิบัติงาน
1.8 การนิเทศงานเปนประโยชนตอนักศึกษา
1.9 การนิเทศงานเปนประโยชนตอสถานประกอบการ

2

1.10 สวัสดิการและคาตอบแทน
1.11 ความเหมาะสมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
2.1 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสัมภาษณ
นักศึกษา
2.2 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสัมมนา
นักศึกษา

ค-4

ภาคการศึกษา
1/2552 2/2552 3/2552
3.96
3.99
4.02

เฉลี่ย
3.99

4.25

4.13

4.32

4.23

3.82

3.75

3.71

3.76

3.89

3.86

3.79

3.85

4.32

4.35

4.43

4.37

3.88

3.97

4.03

3.96

3.82

3.96

4.16

3.98

4.39

4.37

4.42

4.39

4.15
3.73
3.35

4.22
3.78
3.63

4.26
3.81
3.45

4.21
3.77
3.48

3.88

3.91

3.83

3.87

3.86

3.89

4.07

3.94

3.85

3.84

4.06

3.92

3.87

3.93

4.08

3.96

ตารางที่ ค 5 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกีย่ วกับคุณภาพการใหบริการของ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(จาก 5 คะแนน)
ที่
1

2

หัวขอประเมิน
การใหบริการงานนิเทศงานสหกิจศึกษา
1.1 การประสานงานกับสถานประกอบการ
นัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย
1.2 การใหคําปรึกษาแนะนําและแกไขปญหา
ใหนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน (ถามี)
1.3 การประสานงานและใหขอ มูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ
ไดแก การสัมภาษณ สัมมนา หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
การจัดการโดยรวมของศูนยฯ มี
ประสิทธิภาพสามารถสนับสนุน นักศึกษา
คณาจารย และสถานประกอบการให
ศูนยฯ ลุลวงดวยดี

ภาคการศึกษา
1/2552
2/2552
3/2552
3.80
3.91
3.83
3.77
3.85
3.89

เฉลี่ย
3.85
3.84

3.78

3.96

3.64

3.79

3.83

3.91

3.94

3.89

4.00

4.10

4.15

4.08

ตารางที่ ค 6 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเกีย่ วกับการบริหารและการจัดการ
ของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

การจัดแผนการเรียนการสอนวิชาสอดคลอง
ตอการไปปฏิบัติงาน
การสนับสนุนสงเสริมจากคณาจารยใน
สาขาวิชาตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จํานวนอาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา (Co-op
Advisor) ตอนักศึกษา
การใหคําปรึกษาแนะนําจาอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา (ถามี)

2
3
4
5
6
7
8

ภาคการศึกษา
1/2552
2/2552
3/2552
3.85
4.06
3.88

ความจําเปนในการนิเทศงานของอาจารย
ความสนใจของคณาจารยในสาขาวิชาตอการ
นิเทศงานสหกิจศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีสวนสําคัญตอ
การปฏิบัติงาน
การจัดการโดยรวมของสาขาวิชาในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ค-5

เฉลี่ย
3.93

4.04

4.08

4.01

4.04

3.92

3.84

3.81

3.86

3.95

3.98

3.90

3.94

4.06
3.42

4.02
3.28

4.03
3.01

4.04
3.24

3.77

3.87

3.86

3.83

3.98

4.04

4.00

4.01

ตารางที่ ค 7 ความคิดเห็นของนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนที่
นักศึกษาไดรบั จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

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

2

3

เฉลี่ยรวม

ค-6

ภาคการศึกษา
1/2552 2/2552 3/2552
3.13
3.23
3.05

เฉลี่ย
3.14

3.16
2.93

3.30
2.94

3.10
2.72

3.19
2.86

3.31

3.46

3.33

3.37

3.42
3.48
3.39
3.51
3.14
3.55
3.48
3.15
3.16
3.21
3.42
3.56
3.63
3.29
3.69
3.74
3.17
3.82
2.83
3.23
3.23
3.25
3.18
2.98
3.48
3.27
3.34

3.54
3.51
3.49
3.60
3.24
3.70
3.51
3.35
3.25
3.35
3.56
3.71
3.76
3.36
3.82
3.86
3.38
3.98
3.19
3.36
3.47
3.32
3.27
3.05
3.60
3.44
3.46

3.45
3.28
3.40
3.59
3.26
3.70
3.49
3.27
3.22
3.20
3.50
3.53
3.68
3.31
3.67
3.66
3.28
3.97
3.06
3.34
3.29
3.30
3.24
3.10
3.65
3.46
3.38

3.47
3.42
3.43
3.57
3.21
3.65
3.49
3.26
3.21
3.25
3.49
3.60
3.69
3.32
3.73
3.75
3.28
3.92
3.03
3.31
3.33
3.29
3.23
3.04
3.58
3.39
3.39

ตารางที่ ค 8 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนที่
นักศึกษาไดรบั จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

พื้นฐานวิชาการ การปฏิบัติงานและการนําความรูกลับมา
ประยุกตใช
1.1 ความรูความสามารถทางดานวิชาการ
1.2 ความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงาน
1.3 คาดวาผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบัตงิ านเพราะ
ประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจวิชาการมากขึ้น
การพัฒนาตนเอง
2.1 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม
2.2 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน
2.3 ทัศนคติตอวิชาชีพ
2.4 ความมั่นใจในตนเอง
2.5 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน
2.6 ความสามารถในการเรียนรู
2.7 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตัดสินใจ
2.8 ความคิดริเริ่มในการสรางงาน และเสนอความคิด
2.9 การจัดการและวางแผน
2.10 การตอบสนองตอการสัง่ การ
2.11 ความรับผิดชอบเปนผูที่ไววางใจได
2.12 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมขององคกร
2.13 ทักษะการสือ่ สาร และการนําเสนอ
2.14 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ
2.15 มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอื่น
2.16 ความเปนผูนํา
2.17 คุณธรรม จริยธรรม
2.18 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ
การเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
3.1 รูความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง
3.2 เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
3.3 มีทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงานเร็ว และงานดี
3.4 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา

2

3

3.5 เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกวา

3.6 เมื่อเขาทํางานจะลดระยะทดลองงานลงได

เฉลี่ยรวม

ค-7

ภาคการศึกษา
1/2551 2/2551 3/2551
4.02
4.02
4.01

เฉลี่ย
4.02

4.00
4.07

3.99
4.13

3.95
4.10

3.98
4.10

4.02

4.07

4.02

4.04

4.16
4.21
4.15
4.17
4.08
4.34
4.20
4.02
4.05
4.02
4.20
4.24
4.33
4.14
4.36
4.33
4.00
4.29
3.41
4.00
4.11
4.08
3.89
3.67
4.28
3.96
4.10

4.19
4.27
4.23
4.25
4.12
4.30
4.22
4.10
4.00
4.10
4.29
4.32
4.35
4.01
4.36
4.44
3.97
4.29
3.65
4.01
4.16
4.08
3.93
3.67
4.22
4.00
4.12

4.15
4.22
4.16
4.18
4.06
4.44
4.20
4.03
4.01
4.10
4.13
4.21
4.24
4.06
4.30
4.40
4.01
4.32
3.62
4.06
4.17
4.18
3.95
3.69
4.30
4.06
4.10

4.17
4.23
4.18
4.20
4.09
4.36
4.21
4.05
4.02
4.07
4.21
4.26
4.31
4.07
4.34
4.39
3.99
4.30
3.56
4.02
4.15
4.11
3.92
3.68
4.27
4.01
4.11

ตารางที่ ค 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2552
ตอคุณภาพสถานประกอบการทีไ่ ปปฏิบัติงาน (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

ความเขาใจในปรัชญาของหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา
1.1 เจาหนาที่ระดับบริหาร

2

3

4

5

1.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
1.3 พนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและปฏิบัติงาน
ดวย
การจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
2.1 การประสานงานและจัดการดูแล
นักศึกษาภายในสถานประกอบการ
2.2 การใหคําแนะนําดูนักศึกษาของฝาย
บุคคล
2.3 บุคลากรในสถานประกอบการใหความ
สนับสนุนและเปนกันเอง
คุณลักษณะและคุณภาพงานที่ไดรับ
มอบหมาย (Job Description)
3.1 ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
3.2 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับสาขา
วิชาเอกของนักศึกษา
3.3 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับที่บริษัท
เสนอไวในแบบเสนองาน
3.4 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับความสนใจ
ของนักศึกษา
3.5 ความเหมาะสมของหัวขอรายงานที่
นักศึกษาไดรับมอบหมาย
การมอบหมายงานและการติดตามงาน
ของ (Job Supervisor)
4.1 สถานประกอบการจัด Supervisor ดูแล
นักศึกษาตั้งแตวันแรกที่เขางาน
4.2 ความรูความสามารถและประสบการณ
วิชาชีพของ Supervisor
4.3 เวลาที่ Supervisor ใหแกนกั ศึกษาดาน
การปฏิบัติงานและเขียนรายงาน
4.4 ความสนใจของ Supervisor ตอการให
คําปรึกษางานและมอบหมายงาน
4.5 การใหความสําคัญตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ Supervisor
4.6 ความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือ
สําหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน
4.7 การดูแลจัดทําแผนงานตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติงาน
นักศึกษาพอใจโดยภาพรวมตอสถาน
ประกอบการ

ค-8

ภาคการศึกษา
1/2552
2/2552
2/2553
3.75
3.67
3.64

เฉลี่ย
3.69

3.66
4.02
3.57

3.62
3.97
3.42

3.67
3.89
3.37

3.65
3.96
3.45

3.88

3.95

3.92

3.92

3.75

3.88

3.76

3.80

3.65

3.66

3.69

3.67

4.23

4.31

4.31

4.28

3.71

3.79

3.74

3.75

3.69
3.70

3.78
3.86

3.85
3.67

3.77
3.74

3.71

3.74

3.71

3.72

3.64

3.71

3.63

3.66

3.79

3.86

3.82

3.82

3.77

3.90

3.79

3.82

4.09

4.20

4.12

4.14

4.21

4.21

4.04

4.15

3.43

3.60

3.42

3.48

3.65

3.80

3.71

3.72

3.77

3.89

3.73

3.80

3.60

3.76

3.58

3.65

3.62

3.84

3.57

3.68

3.95

3.99

3.73

3.89

ตารางที่ ค10 ความคิดเห็นของนักศึกษา ปการศึกษา 2552 เกี่ยวกับภาพรวมและปรัชญา
ของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

เปนการเพิ่มประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา
ในรูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวาการฝกงานใน
ระบบเดิม
บัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษาจะมี
คุณสมบัติบุคลากรที่พึงประสงคของสถาน
ประกอบการมากกวาหลักสูตรปกติ
On Job Training ของบัณฑิตหลักสูตรสหกิจ
ศึกษาจะสั้นกวาบัณฑิตหลักสูตรปกติ
เปนวิธีการหนึ่งทีม่ หาวิทยาลัยจะพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลา
เปดโอกาสใหเกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
สถานประกอบการ นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
ไดประโยชนรวมกัน
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
รวมกับมหาวิทยาลัย

2

3
4

5
6
7

ค-9

ภาคการศึกษา
1/2552
2/2552
3/2552
4.36
4.41
4.35

เฉลี่ย
4.37

4.27

4.29

4.31

4.29

3.82

3.94

4.01

3.92

4.33

4.40

4.39

4.37

4.17

4.43

4.43

4.34

4.14

4.33

4.47

4.31

4.08

4.30

4.36

4.25

ตารางที่ ค 11 สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ใน ปการศึกษา 2552 (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

สหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน
1.1 ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไป
ปฏิบัติงาน
1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง

2

3

1.3 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในอนาคต
ขอคิดเห็นตอการนิเทศงานของอาจารย
2.1 การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาและสถาน
ประกอบการ
2.2 จํานวนครั้งทีอ่ าจารยนิเทศงานสหกิจศึกษา
ของอาจารย
2.3 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของ
อาจารย
ความพึงพอใจตอการใหบริการ/
ประสานงานกับศูนยสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษา
1/2552
2/2552
3/2552
4.21
4.22
4.21
4.38
4.35
4.31

เฉลี่ย
4.21
4.35

4.05
4.21

4.10
4.20

4.06
4.25

4.07
4.22

3.94
4.13

3.92
4.13

3.98
4.32

3.95
4.19

3.67

3.56

3.56

3.60

4.04

4.08

4.07

4.06

4.12

4.08

3.96

4.05

ตารางที่ ค 12 ความพึงพอใจของคณาจารยตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประสานงานนิเทศงาน ในปการศึกษา 2552 (จาก 5 คะแนน)
ที่
1
2
3

ภาคการศึกษา
1/2552
2/2552
4.74
4.65
4.39
4.35
4.66
4.70
4.55
4.60

หัวขอประเมิน
การนัดหมายสถานประกอบการ
แผนที่สถานประกอบการ
การจัดเตรียมแฟมประวัตินักศึกษา
เฉลี่ยรวม

ค - 10

3/2552
4.67
4.49
4.74
4.57

เฉลี่ย
4.69
4.41
4.70
4.60

ตารางที่ ค 13 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2552
สวนที่ 1 รูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ภาคการศึกษาที่

หัวขอพิจารณา
1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา
1.1 การกําหนดใหนักศึกษาสมัครงานกอนไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา
1.2 นักศึกษาสมัครงานได 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการไดครั้งละ 1 แหง
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่กําหนดใหนักศึกษาสมัครงาน
1.4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมสมัครงานสหกิจศึกษา
1.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน
1.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ / สอบขอเขียน (ถามี)
2. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
2.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (16.00-18.00 น.)
2.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (70 % จึงผานเกณฑการ
ประเมิน)
2.3 ความเหมาะสมของหัวขอที่จัดอบรม / บรรยาย
2.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย
2.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย

เฉลี่ย

1/2552

2/2552

3/2552

3.82
4.26
3.79
3.43
4.03
3.83
3.55

3.82
4.28
3.65
3.55
4.03
3.78
3.61

3.94
4.41
3.80
3.85
4.07
3.90
3.62

3.92
3.74

3.92
3.77

3.89
3.82

3.86
4.32
3.75
3.61
4.04
3.84
3.59
3.91
3.78

3.60
4.03
4.17
4.08

3.68
4.01
4.09
4.05

3.71
3.95
4.07
3.93

3.66
4.00
4.11
4.02

สวนที่ 2 ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่

หัวขอพิจารณา
ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
1. เอกสารที่นักศึกษาไดรับ ไดแก คูมือสหกิจศึกษา ปฏิทินกิจกรรม

เฉลี่ย

1/2552

2/2552

3/2552

4.15

4.02

4.14

4.12

4.17

4.29

4.10
4.23

4.07

3.86

3.98

3.97

และตารางการอบรม/บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ชวยทําใหนักศึกษาเขาใจหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา
และเขาใจวิธีการดําเนินงานตาง ๆ ของโครงการสหกิจศึกษาฯ
2. นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอที่จะอธิบายใหผูอื่น
เขาใจได
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สวนที่ 3 คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ภาคการศึกษาที่

หัวขอพิจารณา
1. การใหบริการ : ทะเบียนนักศึกษา
1.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
1.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
1.3 การกรอกแบบยืนยันคุณสมบัติกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.4 การยื่นคํารองตางๆ
1.5 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับทะเบียนนักศึกษา
2. การใหบริการ : การจัดหางานสหกิจศึกษา
2.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
2.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
2.3 ความรู ความสามารถในการจัดหางานใหแกนักศึกษา
2.4 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกสถานประกอบการและการ
สมัครงาน

เฉลี่ย

1/2551

2/2551

3/2551

3.89
3.86
3.99
3.97
3.78
3.87

3.86
3.85
3.93
3.92
3.81
3.77

3.88
3.84
3.92
3.98
3.83
3.84

3.88
3.85
3.95
3.96
3.81
3.83

3.42
3.85
4.07
3.41
3.88

3.71
4.03
4.08
4.06
3.94

3.81
4.03
4.12
4.10
4.04

3.65
3.97
4.09
3.86

2.85
2.81
3.04

3.37
3.38
3.14

3.48
3.51
3.42

3.83
3.88
4.09

3.81
3.89
3.97

3.89
3.96
4.03

3.23
3.23
3.20
3.84
3.91
4.03

3.88
3.97
3.33

3.94
3.84
3.4

3.49

4.04

3.94
3.98
3.53
4.14

3.95

(กรณีไมเคยใชบริการไมตองตอบขอนี้)
2.5 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพื่อประกาศใหนักศึกษาทราบ
2.6 การประกาศผลการคัดเลือกตรงตามกําหนดการ
2.7 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา
3. การใหบริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ
3.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
3.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
3.3 การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจัดบรรยายรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา
3.4 การใหคําปรึกษาที่เหมาะสมแกนักศึกษา
3.5 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา
4. คุณภาพในการใหบริการโดยรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ
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3.92
3.93
3.42
3.89

ภาคผนวก ง

ตารางที่ ง 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ป 2548 – 2552
ยุทธศาสตร
1. สรางเครือขายบัณฑิต มทส โดย
การประสานตรงกับสถาน
ประกอบการที่ใหการยอมรับ
หลักการสหกิจศึกษา เพื่อขยาย
เครือขายความรวมมือในการเพิ่ม
ปริมาณงานสหกิจศึกษาใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน และเพิ่ม
คุณภาพงานสหกิจศึกษาทุก
สาขาวิชา
2. สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการที่อยูใกล
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในเขต
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
ใกลเคียง

ประเด็นชี้นําการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร
เครือขายบัณฑิต (O)
ความรวมมือตรง (O)
ชื่อเสียงของสหกิจศึกษา มทส (S)

นิคมอุตสาหกรรมอยูใกล (O)
ความรวมมือตรง (O)
ชื่อเสียงของสหกิจศึกษา มทส (S)

3. พัฒนาคุณภาพการใหบริการโดย ประสบการณและจิตใจใหบริการ (S)
กระบวนการทีช่ ัดเจน (S)
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ การทํางานไมไดตามแผน (W)
บริการ

แผนงานของยุทธศาสตร

โครงการเชิงกลยุทธของแตละแผนงาน

- แผนพัฒนาเครือขายบัณฑิต
มทส

o โครงการพัฒนาฐานขอมูลบัณฑิต มทส

- แผนการตลาดเพื่อสรางความ
รวมมือสหกิจศึกษาผาน
เครือขายบัณฑิต

o โครงการประชาสัมพันธงานสหกิจศึกษาในแตละสาขาวิชาในสถาน
ประกอบการผานเครือขายบัณฑิต

- แผนการตลาดเพื่อสราง
ความสัมพันธกับสถาน
ประกอบการใหม
- แผนพัฒนาคุณภาพงาน
สหกิจศึกษากับสถานประกอบการเดิม
- แผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน
- แผนพัฒนาสารสนเทศที่ใชใน
การทํางาน

o โครงการวิเคราะหตลาดและจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธสหกิจ
ศึกษา
o โครงการเยี่ยมเยียนสถานประกอบการใหม
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o โครงการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน
o โครงการพัฒนาสารสนเทศที่ใชในการทํางาน
o โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อใชสารสนเทศในการทํางาน

ยุทธศาสตร

ประเด็นชี้นําการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร
4. สรางเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ชื่อเสียงของสหกิจศึกษา มทส (S)
ที่มีหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อใช นโยบายปฏิรูปการศึกษา (O)
ทรัพยากรรวมกัน
คูแขงขันใชผิดหลักการ (T)

แผนงานของยุทธศาสตร

โครงการเชิงกลยุทธของแตละแผนงาน

- แผนการแสวงหาเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา
- แผนการพัฒนาเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา

o โครงการจัดทําฐานขอมูลสถาบันเครือขาย
o โครงการเยีย่ มเยียนสถาบันเครือขาย
o โครงการสัมมนาและจัดตั้งเครือขายสถาบันอุดมศึกษา

ความรวมมือตรง (O)
5. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
โดยอาศัยความรวมมือกับสถาน สมรรถนะของบุคลากร (W)
ประกอบการที่ใหความรวมมือกับ
โครงการสหกิจศึกษาฯ

o โครงการวิเคราะหทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนตอการทํางาน
- แผนพัฒนาสมรรถนะของ
o โครงการแสวงหาและพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับสถาน
บุคลากร
ประกอบการ
- แผนประเมินประสิทธิภาพการ
o โครงการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน (ตามยุทธศาสตรที่ 3)
ทํางาน

6. พัฒนาความรวมมือกับสาขาวิชา ความรวมมือตรง (S)
คุณภาพของนักศึกษา (T)
เพื่อสรางความพรอมใหกับ
นักศึกษาโดยการใหขอมูล
ปอนกลับ

- แผนพัฒนาความพรอมของ
นักศึกษารวมกับสาขาวิชา
- แผนพัฒนาฐานขอมูลความ
พรอมของนักศึกษา(แบบ
ประเมินผลนักศึกษา)

o โครงการพัฒนาความพรอมของนักศึกษารายกลุมสาขาวิชา
o โครงการประชุมรวมกับสาขาวิชาเพื่อใหขอมูลปอนกลับ

- แผนพัฒนาระบบสหกิจศึกษา
มทส

o โครงการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาโดยความรวมมือกับสํานักวิชา
o โครงการจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM)
- กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูล Ranking ความสําคัญลูกคา

7. การพัฒนาระบบสหกิจศึกษา
มทส

ชื่อเสียงของสหกิจศึกษา มทส (S)
สวทช. สนับสนุนสหกิจศึกษาในสาย
ว. และ ท. (O)
การทํางานเปนทีม (S)
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