รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2555
(1 พฤษภาคม 2555 – 30 เมษายน 2556)

ของ

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รายงาน ณ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2556

คํานํา

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report: SAR) ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคม
สหกิจศึกษาไทย เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน การวิเคราะห และการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ปการศึกษา 2555 ประกอบดวย 4 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นจากการระดมสมอง
ของพนักงานภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ ทุกคน ทั้งนี้ผลการประเมินคาดวาจะมีประโยชนอยางยิ่งตอการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในปการศึกษาตอไป และมีประโยชนตอการ
ประเมินศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยผูประเมินภายนอกองคกร
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนขอมูลที่มี
ประโยชนตอการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานฉบับนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความบกพรองหรือ
นํา เสนอข อมู ลที่ ผิดพลาดประการใด ศูน ยส หกิจ ศึกษาฯ ยินดีนอมรับ ขอเสนอแนะจากทานที่จะกอ
ประโยชนตอการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ตอไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

บทสรุปผูบริหาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประจําปการศึกษา 2555 จัดทําขึ้นเพื่อรายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพในรอบปการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) โดยมีการพัฒนาตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
กับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและการ
ประกั น คุณ ภาพการดํ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ กษาของสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา และสมาคม
สหกิจศึกษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใน
มิติตางๆ ประกอบดวย 4 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้
ในปการศึกษา 2555 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.63 (จาก
ระดับคะแนน 5) ประกอบดวย
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปรนโยบายสูการปฏิบัติงานขององคกร จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมินในระดับคะแนน 5
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริหารและการจัดการ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองคกรประกอบดวย
4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาและสงเสริมการประกัน
คุณภาพภายใน จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4
องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เพื่อพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 8 ตัว
บงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จํานวน 5 ตัวบงชี้ ระดับคะแนน 4 จํานวน 2 ตัวบงชี้ และระดับ
คะแนน 3 จํานวน 1 ตัวบงชี้
จากผลการประเมิ น ตามองค ป ระกอบและตั ว บ ง ชี้ ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ศู น ย
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอสรุปจุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขของหนวยงาน ดังนี้
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จุดเดน
• มีการดําเนินงานอยูภายใตระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• มีการควบคุม การกํากับ การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตร
• มีระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาชวยใหการดําเนินงานมีความคลองตัว สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผล
การตอการดําเนินงาน
• ลักษณะงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชา และนักศึกษาทุกคนไดรับการนิเทศ
จากคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา
• สถานประกอบการไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักศึกษาสวนใหญมีโอกาสไดงาน
ทําหลังจากสําเร็จการศึกษา
• มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางเสริมจุดเดน
• ควรมีโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
• ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลสถานประกอบการแบบระบบเปดหรือ Co-op Pedia
• ควรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาแบบ Real Time เพื่อลด
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเหลือนอยที่สุด
• ควรมีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหไดตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• ควรมี การพั ฒ นาเนื้ อ หาและวิ ธี การเตรีย มความพร อมนั กศึ กษาให ตรงตามความต อ งการของสถาน
ประกอบการมากที่สุด
• ควรมีการสรางรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอสถานประกอบการ
• ควรมีการพัฒ นาระบบสารสนเทศสหกิจ ศึกษาใหครวบคลุมทุกภารกิจ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาและเปนการลดการใชกระดาษ
• ควรมีการสนับสนุนใหพนักงานสายปฏิบัติการทําวิจัยสถาบัน เชน คุณภาพบัณฑิต มทส. เปรียบเทียบกับ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอื่นที่อยูในระดับเดียวกัน
• ควรมีการขยายเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
ก-2

จุดออน
• คณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาสวนใหญยังไมผานการอบรมจากหนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
• ขาดการจัดพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
• ขาดการมี ส ว นร ว มของสถานประกอบการในการสัม มนาแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็น ระหว างนัก ศึกษา
คณาจารยนิเทศ และคณาจารยสาขาวิชา
• ขาดการมี ส ว นร ว มของคณาจารย นิ เ ทศในการเข า ร ว มรับ ฟง การนํา เสนอความกาวหน าและผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
• จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศมีจํานวนนอย
• จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาตางชาติที่มีความสนใจมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนนอย
แนวทางการแกไขจุดออน
• ควรมี การสงคณาจารยนิเทศเขารับการอบรมกับ หนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับรอง หรือจัดอบรมคณาจารยนิเทศ มทส. รวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• เพิ่มโอกาสหรือชองทางใหนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศไดมีโอกาสพบกันเพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน การจัด Co-op Job fair
• ควรมีการกระตุนใหสถานประกอบการเห็นความสําคัญของการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษาในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ มหาวิทยาลัย
• เพิ่มโอกาสใหคณาจารย นิ เทศได เ ข าร ว มรับ ฟงการนําเสนอความกาวหนาและผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจ ศึกษา ณ สถานประกอบการโดยจัดใหมีการนิเทศงานควบคูกับกิจ กรรมการนําเสนอ
ความกาวหนาการปฏิบัติงานของนักศึกษา
• ควรมีการจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาที่มีความสนใจ มีผลการเรียนดี แตขาดทุน
ทรัพย
• ควรมีการขยายเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
การดําเนินงานที่เปนเลิศ (หากมี)
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติตั้งแตการเตรียมความพรอมนักศึกษา
การจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ ผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 2555 พบวาทําไดมากกวา
KPIs ที่ตั้งไว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัลสถานศึกษาดําเนินงานสหกิจ
ก-3

ศึกษานานาชาติดีเดนระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย
แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา

ก-4

สารบัญ

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

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

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

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

หัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป

หัวหนาฝายพัฒนา
งานสหกิจศึกษา

หัวหนาฝาย
พัฒนาอาชีพ

หัวหนาฝาย
สารสนเทศ
สหกิจศึกษา

- งานประสานการ
นิเทศงานสหกิจศึกษา
- งานสารบรรณ
- งานการเงิน
งบประมาณและการ
วางแผน
- งานประสานการ
ประชุม
- งานพัสดุ

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

- งานเตรียมความ
พรอมนักศึกษา
- งานพัฒนาอาชีพ
- งานกิจกรรมเรียนรู
ผลสะทอนกลับของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

- งานดูแล ปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต
- งานพัฒนาระบบ
MIS ของศูนยฯ
- งานแบบสอบถาม
ขอสอบและเอกสาร
ออนไลนตาง ๆ
-งานสนับสนุนขอมูล
แกฝายตาง ๆ
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5.2 คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนคณะผูบริหารสูงสุดมีบทบาท
หนาที่กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ รวมทั้งการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ดําเนินการไดสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธาน
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธาน
3. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือผูแทน
กรรมการ
4. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผูแทน
กรรมการ
5. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือผูแทน
กรรมการ
6. คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
7. คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
8. คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
9. คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
10. ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาหรือผูแทน
กรรมการ
11. ผูอํานวยการเทคโนธานีหรือผูแทน
กรรมการ
12. ผูแทนจากหนวยงานภายนอกที่รวมมือ
กรรมการ
ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา (3-5 คน)
13. ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
กรรมการและเลขานุการ
14. รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
6. บุคลากร
ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 10 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556)
วุฒิการศึกษา
จํานวนบุคลากร

รวม

ต่ํากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

1. ฝายบริหารงานทั่วไป

4

1

3

-

-

2. ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา

4

-

3

1

-

3. ฝายพัฒนาอาชีพ
4. ฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา

2*

-

2

-

-

1

-

1

-

-

11

1

9

-

-

รวม

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

การ

3. ฝายพัฒนาอาชีพ มีภาระหนาที่ดังนี้
- งานเตรียมความพรอมนักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชน การทดสอบ EQ การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา การพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะอื่น ๆ ที่จําเปนตอการทํางาน เชน
ทักษะการสื่อสาร การเขียนรายงานและการนําเสนอ เทคนิคการสรางความมั่นใจในตนเอง
- งานจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา เชน ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 2
มั ช ฌิ ม นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษา ป จ ฉิ ม นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษา กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาพบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาก อ นไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมสัมภาษณสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมรายงาน
ความกาวหนาระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
- งานเตรีย มความพร อมนั กศึกษาสหกิจ ศึกษานานาชาติ เชน กิจ กรรมแนะนําสหกิจศึกษา
นานาชาติ กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ Fun English with
Friends และ Inter Coop Experiences Sharing เปนตน
- งานพัฒนาอาชีพ เชน คลินิกงานอาชีพ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงงานบัณฑิต การสัมภาษณ
งานบัณฑิต ประกาศงานบัณฑิตและรับสมัครงานบัณฑิต กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต งานติดตาม
บัณฑิต และวิเคราะหสภาพการจางงานความตองการแรงงานของตลาดแรงงาน เปนตน
- งานบริการขอมูลบัณฑิตแกสถานประกอบการที่ตองการรับสมัครงานบัณฑิต
- งานจัดกิจกรรมเรียนรูผลสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทําใหทราบความคิดเห็น
ความคาดหวัง ของนักศึกษามาปรับปรุงการใหบริการ
- งานประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) และกิจกรรมการฝกอบรมตาง ๆ
- งานแนะแนวและใหคํา ปรึกษาแกนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา เชน การเขีย น
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ และการพัฒนาตนเอง เปนตน
4. งานสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภาระหนาที่ดังนี้
- งาน MIS เชน ดูแลและปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาฯ ดูแลและปรับปรุง
ฐานขอมูลสถานประกอบการ เปนตน
- งานจัดทําขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา
- งานดูแลและสืบคนฐานขอมูลสถานประกอบการ (Oracle)
- งานแบบสอบถามออนไลน การทดสอบ EQ กิจกรรมกอนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
- งานขอสอบออนไลนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
- งานพัฒนาระบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาออนไลน (SUT-CAMS)
- งานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในแตละภาคการศึกษาและปการศึกษา
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8. งบประมาณ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 จาก มทส.
จํานวน ทั้งสิ้น 6,430,000 บาท ดังนี้
กิจกรรม
1.

2.

3.

ปงบประมาณ (บาท)
2554
2555
2556
3,000,000.00 3,086,900.00 3,240,900.00
256,400.00 337,400.00 405,900.00
2,127,300.00 2,000,000.00 2,000,000.00
9,000.00
10,000.00
10,000.00
65,300.00
80,000.00 100,000.00
40,500.00 110,000.00 110,000.00
16,000.00
64,000.00
48,000.00
485,500.00 485,500.00 567,000.00

งานประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ
1.1 กิจกรรมเตรียมสหกิจศึกษา
1.2 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา
1.3 กิจกรรมประชุม/สัมมนา
1.4 กิจกรรมแนะแนวและพัฒนาอาชีพ
1.5 กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ
1.6 กิจกรรมสหกิจศึกษาในประเทศ
1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธหนวยงาน/
กิจกรรม
งบประมาณโครงการและอื่น ๆ ที่
930,000.00 590,000.00 890,000.00
เกี่ยวของ
2.1 โครงการสรางวิทยากรในการอบรม
345,000
บุคลิกภาพนักศึกษา
2.2 โครงการบัณฑิตพึงประสงค
500,000.00
2.3 โครงการพัฒนาความรวมมือสหกิจ
- 500,000.00 800,000.00
ศึกษานานาชาติในกลุมประเทศอาเซียน
2.4 งบวัสดุหองสมุด
10,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
30,000.00
2.5 งบพัฒนาบุคลากร
30,000.00
15,000.00
20,000.00
2.6 คาลวงเวลาพนักงาน
20,000.00
2.7 งบรับรองหนวยงาน
30,000.00
30,000.00
30,000.00
งบหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 2,500,000.00 500,000.00 4,015,561.00
(ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารบริการ
อาคารเรียนรวม 2)
รวมทั้งสิ้น 6,430,000.00 4,176,900.00 8,146,461.00
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9. สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ มุงเนนการประสานงาน การใหบริการ และอํานวย
ความสะดวกแกผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก มทส. เพื่อพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา
ดวยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในระดับปริญญาตรี 5 สํานักวิชา ไดแก สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 สาขาวิชา สํานั กวิชาเทคโนโลยีสั งคม 2 สาขาวิชา สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 สาขาวิช า สํานักวิช า
วิศวกรรมศาสตร 17 สาขาวิชา และสํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 สาขาวิชา รวมเปน 27 สาขาวิชา
ปจจุบันมีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลวทั้งสิ้น 16,546 คน (นับตั้งแต ปการศึกษา 2538 ถึง
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2555) โดยมีสถานประกอบการเขารวมดําเนินการสหกิจศึกษาแลว 3,079 แหง
ทั่วประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555)
9.1 ขอมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาและตําแหนงงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการ
(ปการศึกษา 2555)
ในปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2555 จํานวน
712 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จํานวน 562 คน และในภาคการศึกษาที่ 3/2555 จํานวน 348 รวม
ทั้งสิ้น 1,622 คน ในภาพรวมแลวศูนยสหกิจศึกษา ฯ สามารถจัดหาตําแหนงงานในเชิงปริมาณไดมากกวา
จํานวนนักศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานในปการศึกษา 2555 จําแนกตามสํานักวิชาและสาขาวิชา
ที่

สํานักวิชา /
สาขาวิชา

เทคโนโลยีสังคม
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 เทคโนโลยีการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
1 เทคโนโลยีการผลิตพืช

ภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษา ตําแหนง
(คน)
งาน

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

รวม
นศ.
ตําแหนง
(คน)
งาน

106
5

193
52

22

28
105

28
52

79
159

134
79

300
316

40

78

3

23

9

30

52

131

2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว

24

31

190

21

1

53
27

66

20

81
39

11

3 เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมศาสตร
1 วิศวกรรมเกษตร
2 วิศวกรรมขนสง
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร

56
37

42

103

18
46
7

45
77
58

14
36
65

43
68
174

10
15
12

40
67
129

42
97
84

128
212
361

11

ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานในปการศึกษา 2555 จําแนกตามสํานักวิชาและสาขาวิชา (ตอ)
ที่

สํานักวิชา /
สาขาวิชา

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

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

แพทยศาสตร
1 อนามัยสิ่งแวดลอม
2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วิทยาศาสตร
1 วิทยาศาสตรการกีฬา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษา ตําแหนง
(คน)
งาน

ภาคการศึกษาที่ 2
นักศึกษา ตําแหนง
(คน)
งาน

ภาคการศึกษาที่ 3
นักศึกษ ตําแหนง
า (คน)
งาน

รวม
นศ. ตําแหนง
(คน)
งาน

3
70
44
38
24
20
8
16
89
25
18
23
39
13

12
120
66
58
37
27
54
10
145
68
34
40
83
22

15
4
2
2
4
38
23
4
35
4
26
46
31

34
61
45
7
20
17
92
43
101
87
24
47
103
49

15
22
7
23
16
6
3
31
2
24
10
16

17
92
72
11
43
36
79
20
86
81
31
39
93
27

18
89
68
47
47
40
60
28
93
91
24
73
95
60

63
273
183
76
100
80
225
73
332
236
89
126
279
98

14
5

41
23

37
70

82
155

1
7

19
36

52
82

142
214

3
712

17
1,453

29
562

54
1,582

27
348

54
1,420

59
1,622

125
4,445

9.2 ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา
ในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ศูนยส หกิจ ศึกษาฯ จะทําหนาที่จัดหางาน
คุณภาพที่ป ระสานงานการนิ เทศระหวางสถานประกอบการและสาขาวิชา โดยมีร ายละเอียดผลการ
ปฏิบัติงานดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในปการศึกษา 2555
การไปปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
การไปปฏิบตั ิงานของนักศึกษา

1/2555

2/2555

3/2555

รวม

1. จํานวนนักศึกษา

712

562

348

1,622

2. จํานวนสาขาวิชา

25

23

23

71

3. จํานวนสถานประกอบการในประเทศ

296

268

202

766(568)*

4. จํานวนสถานประกอบการตางประเทศ

2 ( 2)

4 (13)

3 (4)

9(7)* (19)**

จํานวนงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษา
การเสนองานจากสถานประกอบการ

1/2555

2/2555

3/2555

รวม

1. จํานวนตําแหนงงานที่ไดรับการเสนอ

1,453

1,582

1,420

4,445

2. เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา

มากกวา 741

มากกวา 1,020 มากกวา 1,072 มากกวา 2,823

งบประมาณในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา
งบประมาณ/ภาคการศึกษา

1/2555

2/2555

3/2555

รวม

1. งบที่ประมาณการไว (บาท)

659,416.00

742,099.50

451,910.00

1,853,425.50

2. งบที่ใชจายจริง (บาท) ***

480,445.00

597,160.75

327,063.75

1,404,669.50

673.84

1,062.56

1,069.15

866.01

3. คาใชจายเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน

การใชพาหนะเดินทางไปนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
พาหนะที่ใช

1/2555

2/2555

3/2555

รวม

1. รถยนตสวนตัว

148

127

103

378

2. รถยนต มทส.

77

63

52

192

3. เครื่องบิน

2

2

-

4

4. รถยนตโดยสาร

1

-

-

1

5. รถเชา

17

12

7

36

1/2555

2/2555

3/2555

รวม

710

562

348

1,620

ผลการประเมินนักศึกษาโดยสาขาวิชา
ผลการประเมิน
1. จํานวนนักศึกษาที่ผา นการประเมิน

2. จํานวนนักศึกษาที่ไมผานการประเมิน
2
4
6
* ( ) คือการนับจํานวนสถานประกอบการทั้งปการศึกษาแบบไมซ้ํา
** ( ) จํานวนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ
*** เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 คาใชจายรวมคาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาที่พักของพนักงานขับรถกรณี
เดินทางโดยรถยนต มทส.
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9.3 ผลการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา
ในการจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ศูนยสหกิจศึกษาฯ
จะตองจัดเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาโดยเนนทักษะดานสังคมและบริการดานอาชีพเพื่อใหนักศึกษา
มีความพรอมในการทํางานสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา
จํานวนผูเขารวม ผลการประเมิน
กิจกรรม
ความพึงพอใจ
(คน)
ระดับ (เต็ม5)

รายละเอียดกิจกรรม

1. ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2

878

4.37

2. มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3

662

4.71

3. อบรมบุคลิกภาพแกนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาผูสนใจทุกชั้นป

1,513

4.58

4. กิจกรรมการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

1,575

4.13

5. โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ
5.1 กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน (3 หัวขอ 3 ครั้ง)
5.2 กิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing

1,310
281

4.54
3.75

6. จัดอบรม ISO 9000 และ ISO 14000

261

4.03

7. กิจกรรมสัมภาษณและสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ

1,622

3.99

8. พิธีมอบสัมฤทธิบัตร และรับฟงโอวาทจากทานอธิการบดี

454

4.10

9. โครงการสรางโอกาสในการทํางานกับญี่ปุน

32

4.91

10. กิจกรรมการสัมภาษณและรับสมัครงาน

125 (แหง)

-

11. กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.

1,455

4.06

9.4 ผลการดําเนินงานดานสารสนเทศ
- ดูแลและพัฒนาระบบสหกิจศึกษาออนไลน
- พัฒนา Website WACE - ISO
- พัฒนา Website เครือขายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
- จัดทําและพัฒนาแบบสอบถามออนไลนตางๆ เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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9.5 การใหบริการดานวิชาการ
ในปการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - 30 เมษายน 2556) ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดเก็บรวบรวม
ขอมูลการใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
9.5.1 หนวยงานที่มาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ในปการศึกษา 2555 มีสถาบันการศึกษาที่มาเยี่ยมชมศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยการจัด
บรรยายจํานวน 16 ครั้ง ดังรายชื่อสถาบันการศึกษา/หนวยงานในตารางที่ 5 โดยคณะผูเยี่ยมชมมีความ
พึงพอใจในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.70 คะแนนเต็ม 5)
ตารางที่ 5 สรุปรายชื่อหนวยงานและหัวขอบรรยายในการตอนรับการศึกษาดูงาน
สถาบันการศึกษา/หนวยงาน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยขอนแกน

หัวขอบรรยาย
การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
การสรางความรูความเขาใจและกระบวนการ
ขั้นตอนสหกิจศึกษา
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลรัตนโกสินทร วิทยา การบริหารงานสหกิจศึกษาอยางไรใหประสบ
เขตไกลกังวล
ผลสําเร็จ
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา
8. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
9. มหาวิทยาลัยแมโจ-เชียงใหม
การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา
10. มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารจัดการดานสหกิจศึกษา
11. วิทยาลัยพุทธนานาชาติ
การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา
12. วิทยาลัยสงขลานครินทร
การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา
13. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สหกิจศึกษานานาชาติ
14. KOREA UNIMERSITY OF TECHNOLOGY AND การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา
EDUCATION
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง
กระบวนการสหกิจศึกษาและสงนักศึกษา
ฝกงาน
16.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
การดําเนินงานสหกิจศึกษา
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9.5.2 หนวยงานที่ขอเชิญบุคลากรของศูนยสหกิจศึกษาฯ ไปเปนวิทยากรบรรยาย
ในปการศึกษา 2555 มีหนวยงานตางๆ มีหนังสือเชิญผูบริหารของหนวยงานไปเปน
วิทยากรเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา อาทิเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช บรรยาย
หัวขอ “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย บรรยายหัวขอ “เตรียมบัณทิตสูมือ
อาชี พด ว ยสหกิจ ศึ กษา” สมาคมสหกิจ ศึกษาไทย เพื่อเปน วิทยากรบรรยายในการจัดอบรมหลักสูตร
“คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” และเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เพื่อ
จัดอบรมหลักสูตร “คณาจารยนิเทศและการคิดหัวขอโครงงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ” เปนตน
9.5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา คณาจารย และสถานประกอบการ
ในปการศึกษา 2555 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดรับประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานดาน
สหกิจศึกษาจาก นักศึกษา คณาจารย และสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- นักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจ ในระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5)
- คณาจารย
ประเมินความพึงพอใจ ในระดับ 4.56 (คะแนนเต็ม 5)
- สถานประกอบการ ประเมินความพึงพอใจ ในระดับ 4.20 (คะแนนเต็ม 5)
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ 1.1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 8
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี

สวนรวมของบุคลากรในศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจํ า ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ โดยเป น แผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลอง
กับจุดเนนของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกฝายภายในศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติปข องหนวยงาน ครบทุกพันธกิจ

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ
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6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อ
พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและ
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป







รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ปก ารศึ ก ษา 2555 ศูน ย ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ โดยผูบ ริ ห ารศู น ย ส หกิ จ ศึก ษาฯ มี ก ารกํ า หนด
วิสัยทัศน พันธกิจที่ครอบคลุมทุกภารกิจของศูนย และมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ไดมีการปรับปรุงมีการจัดทํา SWOT Analysis เพื่อพัฒนาไปสูแผนกลยุทธของศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ โดยใชยุ ทธศาสตร และแผนพัฒ นาของ มทส. ที่มีความสอดคลองกับ ปรัช ญาหรือปณิธ านและ
พระราชบัญญัติของ มทส. เปนหลักในการจัดทําแผน โดยแผนกลยุทธของศูนยสอดคลองตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในมาตรการ 1.3 สงเสริมการบูรณาการ
เรียนการสอนกับการทํางานของนักศึกษา (Work Integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา
(Cooperative Education) และรูปแบบอื่นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหไดมาตรฐานและตรงตาม
เปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดสัมนาพนักงานประจําป เพื่อทบทวนแผนกลยุทธของ
หนวยงาน โดยพนักงานทุกคนในศูนยมีสวนรวมในกิจกรรมสัมมนาพนักงานประจําป 2555 ระหวางวันที่
16 พฤษภาคม 2555 และ 17-18 กันยายน 2555 ตามคําขออนุมัติในหนังสือที่ ศธ 5638/282 ลงวันที่ 10
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ หนังสือที่ ศธ 5638/591 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 (ดังเอกสารอางอิง
1.1.1-1)
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกฝายภายในศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
พนักงานทุกคนทุกฝายไดรับการถายทอดแผนกลยุทธโดยการมีสวนรวมในการทบทวนและจัดทําแผนกล
ยุทธของศูนยสหกิ จศึกษาและพัฒนาอาชีพ ป 2557-2559 ในกิจกรรมสัมมนาพนักงานประจําป 2555
ระหว า งวั น ที่ 16 พฤษภาคม 2555 และ 17-18 กั น ยายน 2555 ตามคํ า ขออนุ มั ติ ใ นหนั ง สื อ ที่ ศธ
5638/282 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ หนังสือที่ ศธ 5638/591 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.
2555 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ นอกจากนี้แลว ยังมีคําสั่งศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน (ดังตารางภาคผนวก ง หนาที่ 100-101)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติปของหนวยงาน ครบทุกพันธกิจ
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ โดยแผนกลยุทธของศูนยจะมีการกําหนดเปาประสงค ตัว
บงชี้ความสําเร็จ (KPIs) ของการดําเนินงานและผลผลิตที่ชัดเจนสามารถวัดได ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2555 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. มี ตั ว บ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป และค า เป า หมายของแต ล ะตั ว บ ง ชี้ เพื่ อ วั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปโดยศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดตัวบงชี้และ
คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 58 ตัวบงชี้ ดังนี้
1 ) มหาวิทยาลัยเปนผูนําสหกิจศึกษาในระดับชาติ (3 ตัวบงชี้)
2) นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเขาสุงานอาชีพหลังสํา
เร็นจการศึกษา (3 ตัวบงชี้)
3) พัฒนาการของนักศึกษากอนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (3 ตัวบงชี้)
4) การประชาสัมพันธสหกิจศึกษา (1 ตัวบงชี้)
5) นักศึกษาสหกิจศึกษา (3 ตัวบงชี้)
6) คณาจารยนิเทศ (8 ตัวบงชี้)
7) สถานประกอบการ (6 ตัวบงชี้)
8) เครือขายสหกิจศึกษาพหุภาคี (3 ตัวบงชี้)
9) ปริมาณงานและคุณภาพงานสหกิจศึกษา (11 ตัวบงชี้)
10) การพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ (5 ตัวบงชี้)
11) การสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ (1 ตัวบงชี้)
12) การประชาสัมพันธสหกิจศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2 ตัวบงชี้)
13) ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1 ตัวบงชี้)
14) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศ (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) (1 ตัวบงชี้)
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15) ระบบบริหารจัดการ (7 ตัวบงชี้)
(ดังตารางภาคผนวก ข หนาที่ 80-82)
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ
มีศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป สามารถบรรลุตัวบงชี้ไมต่ํากวารอยละ 80 มี
54 ตัวบงชี้ และบรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 93.10
6. มีการติดตามประเมินผลตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยนําเขาที่ประชุมพนักงาน
ประจําเดือนของศูนย และรายงานผลตอสวนแผนงานซึ่งเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ และรายงาน
ผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ เพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปล ะ 1 ครั้ง และรายงานผลต อ
ผูบริหารและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อพิจารณา โดยนําแผนปฏิบัติการ
โครงการและคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอตอคณะกรรมการประจําศูนยฯ ตาม
หนังสือที่ ศธ 5638/ว.57 ลงวันที่ 4 กรกรฎาคม 2554 สําหรับคณะกรรมภายใน และ ศธ 5638/ว.130 ลง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 สําหรับคณะกรรมการภายนอก
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะนําเสนอคณะกรรมการประ
ศูนย เพื่อขอความเห็นชอบกอน มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําศูนยฯ มาดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานของศูนย (ดังเอกสารอางอิง 1.1.8-1)
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
8 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

8 ขอ



รายการหลักฐาน :
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ป
- แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1: ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุก
ระดับของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปฏิบัติหนาที่ตาม
ระเบียบ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยที่กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามสามารถในการวางแผนกลยุ ท ธ มี ก ารนํ า ข อ มู ล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรใน
หนวยงาน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให
อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน
มหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย
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มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ










7. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม



รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการประจํา ศู น ย สหกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพปฏิบัติหนา ที่ตามระเบียบ หรือขอบังคับ
มหาวิ ทยาลั ยที่ กํ า หนดครบถ วนและมีก ารประเมิ น ตนเองตามหลักเกณฑที่ม หาวิ ทยาลั ยกํ า หนด
ลวงหนา
คณะกรรมการประจํา ศู นย ส หกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดรับ ทราบบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
พ.ศ. 2551 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และไดปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดไวอยางครบถวน โดยมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบายการใหขอคิดเห็น และใหความเห็นชอบแผนงานตางๆ รวมทั้งมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจของศูนย ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ ป
การศึกษาละ 3 ครั้ง
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หนวยงาน
ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรสูการปฏิบัติที่ชัดเจน
ไมวาจะเปนดานกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานสหกิจศึกษา
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน
ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานและสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
ศูนยสหกิจศึกษาไปยังพนักงานดังนี้
- ใหพนักงานรายงานผลการดําเนินงานประจําสัปดาหและแผนการดําเนินงานในสัปดาหถัดไป
- กําหนดใหมีการประชุมพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง และถายทอดนโยบายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหแก
พนักงานรับทราบและซักถามหากมีขอสงสัย
- จัดใหมีการประชุมหัวหนาฝาย และแตละฝายมีการจัดประชุมภายในฝายเพื่อรายงานปญหาอุปสรรค
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4.

5.

6.

7.

การทํางานตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติงาน
- มีการแตงตั้งคณะทํางานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องใหสําเร็จ และใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน เชน คณะทํางานจัดสัมมนาหนวยงานประจําป คณะทํางานจัดทําบริหารงานคุณภาพศูนย
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม
ผูบริหารสนับสนุนใหใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสมตามหนาที่ที่รับผิดชอบ เชน มีการมอบหมายอํานาจหนาที่แกหัวหนาฝาย
ตางๆ เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการดําเนินงาน และยังรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน โดยมีการกํากับและตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานเต็มตามศักยภาพ
ผูบ ริห ารมีการถ ายทอดความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตอการปฏิบัติงาน เชน การจัดใหมีเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูที่ไปอบรมหลักสูตรตาง ๆ แลวนํามาแลกเปลี่ยนกับพนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้ง
สงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหไดรับการพัฒนาในทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน มหาวิทยาลัย และผูมี
สวนไดสวนเสีย
ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกัน
ระหวางผูบริหารทุกระดับ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
คณะกรรมการประจํ า ศู น ย ส หกิ จ ศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผลการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน สามารถนําไปพัฒนาปละปรับปรุงการบริหาร
จัดการ ตลอดจนกระบวนการดําเนินงานของศูนยใหสําเร็จลุลวง โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย ปการศึกษาละ 3 ครั้ง (อยางนอยทุกภาคการศึกษา) เพื่อรายงานผล
การดําเนินงานในแตละภาคการศึกษาตอคณะกรรมการ ซึ่งในปการศึกษา 2555 ศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ สามารถดําเนินการจัดประชุมได 3 ครั้ง ( วันที่ 28 มิถุนายน 2555 วันที่ 30 ตุลาคม 2555
และวันที่ 25 มีนาคม 2556) คิดเปนรอยละ 100 และคณะกรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 84.03
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

7 ขอ



รายการหลักฐาน :
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
- รายงานการประชุมพนักงานศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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ตัวบงชี้ 7.2

การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูองคกรแหงการเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ
:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3
ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 5
ขอ

ขอ

มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง

กับแผนกลยุทธของหนวยงาน/สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะที่สอดคลองกับแผน

กลยุทธของหนวยงาน/สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน อยางชัดเจนตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง

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

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

การศึกษาที่ผานมา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มี ก ารกํ า หนดประเด็ น ความรู แ ละเป า หมายของการจัด การความรู ที่สอดคลองกับแผนกลยุ ทธของ
หนวยงาน/สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
มีการกําหนดประเด็นความรู 2 เรื่อง คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ทั้งสองเรื่องสอดคลองกับยุทธศาสตรของ มทส. ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากล มาตรการ 1.3 สงเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับการทํางานของนักศึกษา (Workintegrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และรูปแบบอื่นในการพัฒนา
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ตให ไ ด มาตรฐานและตรงตามเป า หมายการประกัน คุ ณภาพการศึ กษา แนวทางข อ 1)
ยกระดั บ ความเป น ผู นํ า ในการจั ด การเรี ย นการสอนแบบบูร ณาการเรีย นการสอนกั บ การทํ างานของ
นักศึกษา (Work-integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ใหได
มาตรฐาน และแนวทางขอ 4) พัฒนาการดําเนินงานดานสหกิจศึกษาเขาสูระดับนานาชาติมากขึ้น (หนา
32-33) ซึ่งจะสงผลตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป (ดังเอกสารอางอิงที่ 7.2.1.1)
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน/
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
เรื่องที่ 1 ระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ศูนยสหกิจศึกษาไดดําเนินการ
จั ด ทํ าขั้ น ตอนการปฏิ บั ติงานในตั ว บุ คคลมาจัดทําให เปน ระบบ เพื่อพัฒ นาความรูและคุณภาพงาน ไดแ ก
เจาหนาที่สหกิจศึกษา
เรื่ องที่ 2 การดํ า เนิ น งานสหกิ จ ศึกษานานาชาติ ศูน ยส หกิจ ศึกษาไดดําเนิน การจัดทําขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานและคูมือระบบการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ กลุมบุคคลที่จะพัฒนาความรูไดแก เจาหนาที่
สหกิจศึกษา และคณาจารยนิเทศ
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด
เรื่องที่ 1 มีการใหเจาหนาที่สหกิจศึกษาแตละคนไดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบ เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยทําการรวบรวมและนํามาจัดเก็บอยางเปนระบบ
เรื่องที่ 2 มีการใหเจาหนาที่สหกิจศึกษาที่ดําเนินงานดานสหกิจศึกษานานาชาติไดรวบรวมความรู โดย
นํามาจัดทําเปนขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ (Work Instruction) และจัดทําเปนคูมือสําหรับ
26

การประชาสัมพันธสหกิจศึกษานานาชาติ (Cooperative Education Guidebook)
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่
เป น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าพั ฒ นาและจั ด เก็ บ อย า งเป น ระบบโดยเผยแพร อ อกมาเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
(explicit knowledge)
เรื่องที่ 1 เปนการรวบรวมความรูจากประสบการณผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยจัดทําเปนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่ อ งที่ 2 ความรู ที่ ร วบรวมได นํ า มาจั ด ทํ า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ (Work
Instruction) และจัดทําเปนคูมือสําหรับการประชาสัมพันธสหกิจศึกษานานาชาติ (Cooperative Education
Guidebook)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลาย
ลัก ษณ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่ไดจะเปนประโยชนตอบุคลากรที่รับเขามา
ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาเปนอยางมาก สามารถทําความเขาใจและปฏิบัติงานได
ทันที
เรื่องที่ 2 มีการนําขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ (Work Instruction) ที่ไดมาใชในการ
ปฏิบัติงานจริงในกรณีที่มีบุคลากรลาออกไปและมีผูทําหนาที่แทน สามารถทําความเขาใจและปฏิบัติงานตอ
ไดทันที
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ (5 ขอ)

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

5 ขอ



รายการหลักฐาน :
- แผนการจัดการความรูและแบบฟอรมการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรู ป 2555)
- คูมือสหกิจศึกษานานาชาติ Cooperative Education Guidebook
- คูมือระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 7.3
ชนิดของตัวบงชี้ :

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
กระบวนการ

เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
2. มีระบบปองกันและการสํารองขอมูลไวในอุปกรณ หรือระบบรักษาความปลอดภัย
เครื่องมือเปนประจําทุก 2 สัปดาห
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
4. มี การประเมิ น ความพึ งพอใจของผู ใชร ะบบสารสนเทศสหกิจศึกษาไดระดั บ
คะแนนไมต่ํากวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามา
ปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
6. การส งข อมู ล ผ า นระบบเครื อ ข า ยของหน ว ยงานภายนอกที่ เกี่ ย วข องตามที่
กําหนด
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
มีแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Information System Plan) โดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2555 วาดวย เทคโนโลยีสารสนเทศสหกิจศึกษา (ดังเอกสารอางอิง 7.3.1-1)
2. มีระบบปองกันและการสํารองขอมูลไวในอุปกรณ หรือระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือเปนประจําทุก
2 สัปดาห
มีระบบการปองกันการเขาถึงฐานขอมูลโดยตรง ทั้งนี้ผูจะเขาถึงไดเฉพาะผูดูแลระบบ (Admin) ของฝาย
สารสนเทศสหกิจศึกษาเทานั้น สําหรับบุคคลอื่นจะตองมีการ login เขาระบบทุกครั้ง มีการสํารองระบบ
สหกิจศึกษาออนไลน และฐานขอมูลไวที่ Hard disk ของ Server ภายในศูนยฯ และใน External Hard
Disk ทุก 2 สัปดาห
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของ
ศูนยสหกิจศึกษาฯ และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพได โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ
นักศึกษา คณาจารย และสถานประกอบการ ประกอบดวยระบบสารสนเทศยอย เชน ระบบประเมินวิทยากร
รายวิช าเตรี ย มสหกิจ ศึ กษา ระบบกรอกแบบสํารวจความตองการไปสหกิจ ศึกษา ระบบสอบออนไลน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา แบบสอบถามกอนไปปฏิบัติงาน ระบบดูประกาศงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ระบบกรอกเอกสารระหวางนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระบบรายงานความกาวหนาขณะ
นักศึกษาปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการ แบบสอบถามหลังกลับจากสถานประกอบการ และระบบ
ประเมินผลการนิเทศงานออนไลน
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาไดระดับคะแนนไมต่ํากวา 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาไดประเมินความพึงพอใจตอ
การใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาในแบบสอบถามกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารอางอิง 7.3.4-1)
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5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการดําเนินงาน
ในปการศึกษาถัดไป
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการดําเนินงานในป
การศึกษาถัดไป
มีการนําผลการประเมินจากผูใชบริการมาปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้
ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินการ
1) ใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถาน
ดําเนินการเรียบรอย
ประกอบการออนไลน
2) ใหมีระบบการประเมินผลรายงานจากสถานประกอบการ
ดําเนินการเรียบรอย
ออนไลน
3) ปรับปรุงแบบสอบถามกอนไปปฏิบัติงานใหมีคําถามที่
ดําเนินการเรียบรอย
ครอบคลุมมากขึ้น
4) ปรับปรุงแบบสอบถามหลังกลับปฏิบัติงานใหมีคําถามที่
ดําเนินการเรียบรอย
ครอบคลุมมากขึ้น
5) ใหมีระบบสอบถามความตองการเขารับสัมฤทธิบัตรสหกิจ
ดําเนินการเรียบรอย
ศึกษาออนไลน
6) ใหมีระบบดาวนโหลดแบบเสนองานออนไลนสําหรับนักศึกษา
ดําเนินการเรียบรอย
ได (เฉพาะสาขาของนักศึกษานั้น)
7) คณาจารยเสนอใหมีระบบรับรองคุณภาพงานออนไลน
กําลังดําเนินการพัฒนา
8) ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
กําลังดําเนินการพัฒนา
ณ สถานประกอบการทุกสัปดาห
6. การสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขาย ขอมูลการสมัครงานของนักศึกษาใหแกสาขาวิชาที่มีนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาไปปฏิบัติงาน เชื่อมโยงขอมูลกับนักศึกษาในระหวางปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ไดแก
1) แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงที่พักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-05)
2) แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานที่ปรึกษา (FM: CO4-2-06)
3) แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-07)
4) แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-08)
5) ขอมูลงานที่เสนอจากสถานประกอบการ
ฯลฯ
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

6 ขอ



รายการหลักฐาน :
- แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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ตัวบงชี้ที่ 7.4:

ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรวมเปนคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุค วามเสี่ย ง และปจ จัย ที่กอใหเ กิด ความเสี่ย งอยา ง

นอย 3 ดาน ตามบริบทของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได

จากการวิเคราะหในขอ 2
4.มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม

แผน
5. มี การติ ดตาม และประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามแผน และรายงานต อคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรวมเปนคณะทํางาน

2.

3.

4.
5.

6.

มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย และ
เจ าหน า ที่ ส หกิ จ ศึ กษาเป น คณะกรรมการและเลขานุการ ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี ที่
1290/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหนวยงาน ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554
(เอกสารอางอิง 7.4.1)
มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานชื่อเสียง ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสุขภาพและความปลอดภัย
ดานบุคลาการ ตามคําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปจจัยเสี่ยง SUT-RM1 (เอกสารอางอิง 7.4.2)
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
โดยแตละฝายของศูนยที่เกี่ยวของจะทําการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยง ตามรายงานแผนการควบคุมภายในระดับหนวยงาน-SUT-RM2 (เอกสารอางอิง 7.4.3)
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
ไมมีความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงจึงไมมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง โดยมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ มทส. ตามรายงานผล
การดํา เนิน การตามแผนปรั บ ปรุ งการควบคุมภายใน ระดับ หนว ยงาน-SUT-RM6 ประจําปงบประมาณ
2555 เมื่อ (เอกสารอางอิง 7.4.4)
การนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
มีการนําผลการประเมินความเสี่ยงจากหนวยตรวจสอบภายใน มทส. ป 2555 ไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป มีการรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมพนักงานของศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ตามรายงานการประชุมพนักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ
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การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

6 ขอ



รายการหลักฐาน :
- รายงานการประชุมพนักงานศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
- รายงานแผนการควบคุมภายในระดับหนวยงาน-SUT-RM2
- คําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปจจัยเสี่ยง-SUT-RM1
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

: ขอ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
เกณฑมาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ
:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 9
ขอ

ขอ

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดย
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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มี
()
หรือ
ไมมี
()
การ
ดําเนิน
การ






4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 3) มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 3.1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 3.2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจํา
ศูน ยส หกิ จศึ กษาและพั ฒนาอาชี พ และมหาวิทยาลั ยตามกําหนดเวลา โดยเปน รายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ 3.3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพของหนวยงาน



5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ
7. มี ส ว นร ว มของผู มีส ว นได ส ว นเสี ย ในการประกัน คุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา
สถาน
ประกอบการ และผูใชบริการตามภารกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พัฒนาขึ้น
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน







รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึกษาภายในที่ เ หมาะสมและสอดคล องกับ พัน ธกิ จ และ
พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ ใชองคประกอบและตัวบงชี้ของ มทส. ตาม
หลักการ “รวมบริการประสานภารกิจ” และไดเพิ่มตัวบงชี้ของศูนยในองคประกอบที่ 12 ตามมาตรฐาน
และประกั น คุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและ
สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย โดยนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพของศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ ดํ า เนิ น การตาม
แนวนโยบายของ มทส. มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในศูน ยสหกิ จศึกษาฯ ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรของศูนยฯ ตามคําสั่งที่ 19/2554 เรื่อง
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แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารอางอิงที่ 9.1.1-1 9.1.1-2)
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยไดแจง
เวียนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจําปการศึกษา 2555 เพื่อ
ขอความเห็นชอบและรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ 5638/ว.69 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สําหรับกรรมการ
ภายใน และศธ 5638/ว.148 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สําหรับกรรมการภายนอก รวมทั้ ง
ผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดเห็นความสําคัญโดยนํานโยบายการประกันคุณภาพเขาที่
ประชุมพนักงานศูนยและมีการมอบหมายภาระงานความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลตัวบงชี้ให
พนักงาน (ดังเอกสารอางอิงที่ 9.1.2-1 และ 9.1.2-2)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในองคประกอบที่ 12 การ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มี 8 ตัวบงชี้ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจและเปนไปตามอัตลักษณของ
ศูน ย สหกิจ ศึกษาฯ และสอดคล องตามมาตรฐานการดําเนินงานและประกัน คุณภาพสหกิจ ศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย ดังที่ระบุไวในคูมือประกันคุณภาพ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปการศึกษา 2555 (ดังเอกสารอางอิงที่ 9.1.3-1 และ 9.1.3-2)
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
มี ก า ร จั ด ทํ า คู มื อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ศู น ย ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ โ ด ย ผู
รับผิดชอบตัวบงชี้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ โดยจัดทําเปนแบบเก็บ
รวบรวมขอมูล (Check List) และจัดทํารายงานการประเมินตนเองเมื่อสิ้นปการศึกษา และมีการติดตาม
ผลการดําเนิน งานตามมาตรการจากผลการประเมิน คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554 ตลอดจนการ
รายงานความคื บ หน า ผลการดํ า เนิ น งานตามมาตรการหนว ยงานจากผลการประเมิน คุ ณภาพภายใน
หนวยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 และมีการ (ดังเอกสารอางอิงที่ 9.1.41 และ 9.1.4-2)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
มีการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อหาแนวทางเสริมจุดเดน
และแนวทางการแกไขและปองกันจุดออน และมีการทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพการทํางาน
(Quality Assurance: QA) ในการสัมมนาพนักงานประจําป เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ
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6.

7.

8.

9.

14-15 กันยายน 2555
มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ
มี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ย “ระบบสหกิ จ ศึ กษาออนไลน ” จากนั ก ศึ ก ษา พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา และ
คณาจารย นิ เ ทศ เช น การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านสหกิ จ ศึ กษาของนั ก ศึ กษา การประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ จากทุกฝายที่เกี่ยวของ เปนตน
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา สถานประกอบการ และ
ผูใชบริการตามภารกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติของ มทส. ในการประกัน
คุณภาพภายใน โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดเสนอรายชื่อผูแทนจากสถานประกอบการมาเปนผูประเมิน
คุณภาพภายในทุกปการศึกษา
มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายใน มทส. โดย
การนําเสนอผลการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในที่ประชุมประกันคุณภาพที่ มทส. จัดขึ้น
เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ รวมใหขอคิดเห็น
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พัฒนาขึ้น
และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
8 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

4

7 ขอ



รายการหลักฐาน :
- คูมือประกันคุณภาพศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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องคประกอบที่ 12
ตัวบงชี้ 12.1

การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
เกณฑมาตรฐาน :

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ทุกขอ

ขอ
มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. หลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และองคกรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม
2. จํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 8 หนวยกิตในระบบไตรภาค
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห
4. มีรายวิชาเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการ
เตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 30 ชั่วโมง
5. มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ป
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองคกรวิชาชีพ
ในสาขาวิชาชีพควบคุม
หลั กสู ต รการศึ กษาที่ จั ดสหกิ จ ศึ ก ษาของ มทส. ทุก หลัก สูต รมี ค วามสอดคล องและเป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองคกรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ
ควบคุมกําหนดทุกประการ
2. จํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 8 หนวยกิตในระบบไตรภาค
ตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 กําหนดไวในขอ 7.1 (หนา 3) วาการ
คิดจํานวนหนวยกิตการศึกษาสหกิจศึกษาเทากับ 9 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
คิดเปน 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเปน 8 หนวยกิต และขอ 7.2 (หนา 3) วานักศึกษา
สหกิจศึกษาจะตองไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ชวงเวลาปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ชวงเวลาปฏิบัติงานเดือนกันยายน- ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 ชวงเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงานเดือน มกราคม – เมษายน
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห
รายละเอียดตามขอ 2
4. มีร ายวิ ชาเตรี ยมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 30 ชั่วโมง
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีภารกิจสําคัญในการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา
โดยจั ดกิจ กรรมปฐมนิ เทศ สํ าหรั บ นักศึกษาชั้นปที่ 2 กิจ กรรมมัช ฌิมนิเทศ สําหรับ นักศึกษาชั้น ปที่ 3
กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห จํานวน 24 ชั่วโมง
เนื้อหาประกอบดวยหลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับ
สหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการเขียน
ประวัติยอ และการกรอกใบสมัคร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ สัมภาษณอยางไร
ใหไดงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร วัฒนธรรมองคกร ทําอยางไรใหไดใจเพื่อนรวมงาน คิดอยางมีคุณคา
บริหารงานอยางมีคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การทํางานใหประสบผลสําเร็จ
ขอควรปฏิบัติสําหรับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขระหวางปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการอบรม ISO 9000 / ISO 14000 โดยความรวมมือกับเทคโนธานี การอบรม
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บุคลิกภาพ กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง และกิจกรรมกอนไปสหกิจศึกษาอีก 1 ชั่วโมง ซึ่งโดยสรุปศูนยสหกิจ
ศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษามากกวา 30 ชั่วโมง
5. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ป
ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ป สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น ๆ จะเปน
ผูทบทวนตามกําหนดเวลาตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
ทุกหลักสูตรที่จัดสหกิจศึกษามีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด นอกจากนี้ศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังมีการ
สํ า รวจทั ก ษะบั ณ ฑิ ต พึ ง ประสงค ที่ส ถานประกอบการคาดหวั ง เพื่ อปรัป ปรุ งเนื้อ หาในรายวิ ช าเตรีย ม
สหกิจศึกษา (Pre Co-op) รายละเอียดดังรายงานฉบับผูบริหาร “การจัดทําแบบสํารวจทักษะบัณฑิตพึง
ประสงคที่สถานประกอบการคาดหวัง” จัดพิมพเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 (ดังเอกสารอางอิงที่
12.1.5.1)
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

5 ขอ



รายการหลักฐาน :
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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ตัวบงชี้ที่ 12.2 มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
4 ขอ
เกณฑมาตรฐาน:

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มากกวา 7 ขอ

ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

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











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




รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นป ตั้งแตชั้นปที่ 1 จนถึงชั้นปที่ 3
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาโดย
การปฐมนิเทศตั้งแตชั้น ปที่ 1 ซึ่งผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ (ผูชว ยศาสตราจารย
ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) ไดแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับ “สหกิจศึกษา” เมื่อวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2555
(ดังเอกสารอางอิง 12.2.1-1) สําหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 2 ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) ไดบรรยายพิเศษในหัวขอ “สหกิจศึกษาคืออะไร” เมื่อวันพุธ
ที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (ดังเอกสารอางอิง 12.2.1-2) และการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 3 โดยไดเรียน
เชิญวิทยากรพิเศษคุณอิทธิพัทธ พีระเดชาพันธ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนด
มารเก็ตติ้ง จํากัด มาเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณในหัวขอ “คิดตางอยางเถาแก (นอย)” เมื่อวันพุธที่
21 พฤศจิ กายน 2555 เพื่ อ ให นั กศึก ษาไดรับ ฟงมุ มมองการบริห ารธุ ร กิจ ของเจาของธุ ร กิจ เป น การ
เสริมสรางประสบการณทางออมดวยการรับฟงจากผูมีประสบการณตรงเปนผูถายทอด (ดังเอกสารอางอิง
12.2.1-3) การปฐมนิเทศนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 ถึง 3 เปนการจัดกิจ กรรมเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
เตรี ยมตั ว และวางแผนในการลงทะเบียนในรายวิชาเตรี ย มความพรอมสหกิจ ศึกษา ในชั้นปที่ 3 และ
รายวิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปที่ 4 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได กํ าหนดคุณ สมบั ติพื้ น ฐานของนัก ศึก ษาสหกิ จ ศึ กษาไว ในขอ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารประกอบที่ 12.2.2-1) และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารประกอบที่
12.2.2-2) และกําหนดเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาไวบนหนาเว็บไซตของ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ดังเอกสารอางอิง 12.2.2-1)
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3.

ลั ก ษณะงานตรงตามสาขาวิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษา โดยทุ ก งานได รั บ การรั บ รองจากประธาน
คณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ไดรับเสนองานจากสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานที่
ประกาศให นั กศึ กษาเลื อกสมั ครงานจะผานการพิจารณารับ รองจากประธานคณาจารยนิเทศประจํา
สาขาวิชากอน ซึ่งลักษณะงานที่ผานการรับรองจะเปนโครงงานหรืองานประจําที่ตรงกับสาขาวิชา เปนงาน
ประจําที่เนนประสบการณการทํางาน เพื่อสรางเสริมประสบการณในการทํางานจริงใหกับนักศึกษา (ดัง
เอกสารอางอิง 12.2.3-1)

4. ลักษณะงานเปนโครงงานหรืองานประจําที่เนนประสบการณการทํางาน โดยมีจํานวนตําแหนงงาน
มากกวาจํานวนนักศึกษารอยละ 10
ในปการศึกษา 2555 มีจํานวนตําแหนงงานที่แจงความประสงครับสมัครจํานวน 4,445 ตําแหนงงาน (ดัง
เอกสารอางอิง 12.2.4-1) และมีนักศึกษาสหกิจศึกษาจํานวน 1,622 คน (ดังเอกสารอางอิง 12.2.4-2)
ซึ่งคิดเปนรอยละของงานที่มากกวาจํานวนนักศึกษา 278.5
5. มีการจัดคาตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจําเปนตามลักษณะงาน
ในการจัดหางาน ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดประสานงานกับสถานประกอบการ ซึ่งมีสถานประกอบการ
รวมจัดการสหกิจศึกษารวมจํานวน 754 แหง และเสนองานรวมจํานวน 2,301 ตําแหนง โดยจัดคาตอบแทน
และสวัสดิการ แยกเปนประเภทไดดังนี้
5.1 สถานประกอบการที่ จั ดใหมีการจ ายคาตอบแทนและสวัสดิการ จํานวน 219 แหง คิดเปน
รอยละ 29
5.2 สถานประกอบการที่ จั ดใหมีการจายคาตอบแทนหรื อสวัส ดิการ จํานวน 239 แหง คิดเปน
รอยละ 31.6
5.3 สถานประกอบการที่จัดใหมีคาตอบแทนเพียงอยางเดียว จํานวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 23.9
5.4 สถานประกอบการที่จัดใหมีสวัสดิการเพียงอยางเดียว จํานวน 116 แหง คิดเปนรอยละ 15.4
5.5 สถานประกอบการที่ไมมีการจัดใหมีทั้งคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับนักศึกษา จํานวน 238
แหง คิดเปนรอยละ 31.6
ขอมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556 (ดังเอกสารอางอิง 12.2.5-1)
6. มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาใหมีความพรอมตอการประกอบอาชีพ
โดยนักศึกษามีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 และผานเกณฑคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ
80 เชนเดียวกัน
มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาในทุกภาคการศึกษา โดยจัดใหมีการ
เรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เปนเวลาตอเนื่อง 12 สัปดาห และกําหนดใหนักศึกษาที่จะไป
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ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองมีการลงทะเบียนเรียนและผานการวัดผลในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษากอน ซึ่ง
กระบวนการเรียนการสอนจะมีการลงชื่อเขาเรียนทุกคาบ หากไมเขาเรียนในคาบเรียนใด นักศึกษาจะตองยื่น
ใบลาและทําการชดเชยดวยการทํารายงานในหัวขอของคาบเรียนที่ขาดหายไปนั้น และหากเขารับการอบรม
ไมถึงรอยละ 80 นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบ ซึ่งการวัดผลตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะผานเกณฑ
รายวิ ช าดังกล า ว และถ า นั กศึ กษาทํ าคะแนนไมไดตามเกณฑที่กําหนด จะตองมีการทํารายงานสงผูดูแล
รายวิชาเปนการสอบซอม เพื่อประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด
ทั้งนี้ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและผานเกณฑการประเมินในรายวิชา
แยกเปนภาคการศึกษาดังนี้
6.1. ภาคการศึกษาที่ 1/2555 นักศึกษาลงทะเบียนจํานวน 726 คน และผานเกณฑการเตรียมความ
พรอมจํานวน 724 คน คิดเปนนักศึกษาที่ผานเกณฑการวัดผลรอยละ 99.7 (ดังเอกสารอางอิง
12.2.6-1)
6.2. ภาคการศึกษาที่ 2/2555 นักศึกษาลงทะเบียนจํานวน 561 คน และผานเกณฑการเตรียมความ
พรอมจํานวน 559 คน คิดเปนนักศึกษาที่ผานเกณฑการวัดผลรอยละ 99.6 (ดังเอกสารอางอิง
12.2.6-2)
6.3 ภาคการศึกษาที่ 3/2555 นักศึกษาลงทะเบียนจํานวน 288 คน และผานเกณฑการเตรียมความ
พรอมจํานวน 288 คน คิดเปนนักศึกษาที่ผานเกณฑการวัดผลรอยละ 100 (ดังเอกสารอางอิง
12.2.6-3)
7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และคณาจารยสาขาวิชาโดย
นักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงาน และตองเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจ
ศึกษา
มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และคณาจารยสาขาวิชา โดย
นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการทุกแหงไดนําเสนอผลงานอยางมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินผลการ
นําเสนอและผลงาน จะพิจารณาจากความรูทางวิชาการ ทักษะการนําเสนอ และการตอบคําถาม คะแนนที่
นักศึกษาไดรับจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จะเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
ในปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ จํานวน 1,622 คน แยกเปน
ภาคการศึกษา 1/2555, 2/2555 และ 3/2555 จํานวน 713 คน (ดังเอกสารอางอิง 12.2.7-1) 562 คน
(ดังเอกสารอางอิง 12.2.7-2) และ 347 คน (ดังเอกสารอางอิง 12.2.7-3) ตามลําดับ
8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ คณาจารยสาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษา
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดจัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา
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คณาจารยนิเทศ คณาจารยสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาในปการศึกษา 2555 เมื่อวันศุกรที่ 28 กันยายน
2556 ณ เขตอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี มีผูเขารวมการสัมมนาฯ จํานวน 47 คน และผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 4.27 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารอางอิง 12.2.8-1)
9. มีการใหขอมูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกสถานประกอบการ โดย
ใหนักศึกษาเลือกสถานประกอบการดวยความสมัครใจ และเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือก
นักศึกษา
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดจัดใหมีการประกาศการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาน
ประกอบการตาง ๆ โดยจะแจงรายละเอียดสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการ ตําแหนงงาน
ลักษณะงาน คาตอบแทน สวัสดิการ เชน ที่พัก คารถ ชุดทํางาน อาหาร ฯลฯ ไวบนระบบออนไลนศูนยสหกิจ
ศึกษา (ดังเอกสารอางอิง 12.2.9-1) นักศึกษาสามารถเขาสืบคนขอมูลดวยการเขาระบบผานรหัสผูใชงาน ซึ่ง
ศูนยสหกิจศึกษาจะกําหนดรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครงานสามารถเขาใชงานได เมื่อนักศึกษาเลือกสมัคร
งานที่ตองการแลว ศูนยสหกิจศึกษาจะดําเนินการสงชุดใบสมัครงานสหกิจศึกษาใหสถานประกอบการ เพื่อ
พิจารณาคัดเลือก โดยสถานประกอบการจะแจงผลการคัดเลือกกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ (ดังเอกสารอางอิง
12.2.9-2) เพื่อดําเนินการสงตัวนักศึกษาเขาปฏิบัติงานตอไป
10. มีการพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในป ก ารศึ ก ษา 2555 ยั ง ไม มี ก ารดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมให มี ก ารพบปะระหว า งนั ก ศึ ก ษา สถาน
ประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีเฉพาะกิจกรรมการพบกันระหวาง
นักศึกษาและคณาจารยนิเทศกอนไปปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาทั้ง 1,622 คนจะเขารวมกิจกรรม
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
9 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

5

มากกวา 7 ขอ



รายการหลักฐาน :
-ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
-คูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึก
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ตัวบงชี้ 12.3

ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน

ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มากกวา 5 ขอ

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





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








รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้
1.1 คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และผานการอบรมการนิเทศ
งานโดยหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก สกอ.
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ขอที่ 9.1 หนา
4 เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และ
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คณาจารย ที่ จ ะไปนิ เ ทศงานได จ ะต อ งผ า นการร ว มสั ง เกตการณ ก ารนิ เ ทศงานจากคณาจารย ที่ มี
ประสบการณมากอน อยางนอย 1 ครั้ง จึงจะสามารถไปนิเทศงานนักศึกษาตามลําพังได นอกจากนี้แลว
ยั ง จั ด ให มี ก ารประชุ ม สํ า หรั บ คณาจารย นิ เทศรายสาขาวิ ช าเพื่ อแลกเปลี่ ย นประสบการณ สํ าหรั บ
คณาจารยใหมมหาวิทยาลัยจะจดสงไปอบรมกับหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสกอ. (สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย) โดยที่ผานมามีผูเขารับการอบรมแลว จํานวนทั้งสิ้น 27 คนจากคณาจารยทั้งสิ้น 360 คน
คิดเปนรอยละ 7.50
1.2 คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ขอที่ 9.2 หนาที่
4 เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารยนิเทศ ตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
1.3 เจ า หน า ที่ ส หกิ จ ศึ ก ษาต องนั ด หมายสถานประกอบการเพื่ อ ให ค ณาจารยเ ข า มานิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ณ
สถานประกอบการ
ผูรับผิดชอบในการประสานงานนิเทศ จะดําเนินการนัดหมายกับสถานประกอบการเมื่อไดรับแผนการ
นิเทศจากคณาจารยแลว โดยการทําหนังสือนัดหมายการนิเทศถึงผูประสานงานที่ระบุในแบบรับรอง
คุณภาพงานหรือบุคคลที่นักศึกษาแจงไวในแบบฟอรมแจงลักษณะงาน (FM:CO4-2-06) โดยระบุวัน
เวลา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่ดูแลนักศึกษา และชื่อคณาจารยผูนิเทศ แลวสง
เอกสารทางโทรสารหรืออีเมล หากกรณีเรงดวนใหใชโทรศัพทนัดหมายกอนแลวคอยสงเอกสารตามไป
1.4 คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศงานไมนอยกวา 7 วัน กอนกําหนดการนิเทศ
กอนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาคณาจารยจะตองไดรับเอกสารการนิเทศดังนี้
1) แฟมนิเทศ ประกอบดวย
- แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ
- แบบประเมินคุณภาพนักศึกษา
- เอกสารที่นักศึกษาสงออนไลนกลับมา 4 แบบฟอรม (FM:CO4-2-05 , FM:CO4-2-06 ,
FM:CO4-2-07 FM:CO4-2-08)
- แบบรับรองคุณภาพงาน
- แบบเสนองาน
- ประวัตินักศึกษา
โดยเอกสารในแฟ ม ประวั ติ ค ณาจารย ส ามารถดู ข อ มู ล นั ก ศึ ก ษาได ตั้ ง แต สั ป ดาห แ รกที่ นั ก ศึ ก ษาไป
ปฏิบัติงานผานระบบสหกิจศึกษาออนไลน
2) เอกสารขออนุมัติเดินทาง ซึ่งจะตองจัดทําแผนการเดินทางพรอมแนบแผนที่ใหคณาจารย
โดยผูประสานงานจะแจงแผนนิเทศไปสถานประกอบการลวงหนา อยางนอย 2 สัปดาห และเมื่อ
ไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการแลวผูประสานงานจะจัดทําเอกสารขออนุมัติเดินทางและสง
ใหคณาจารยลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนเดินทางนิเทศ คิดเปนรอยละ 100 ยกเวนกรณีแจงแผน
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หรือเปลี่ยนแปลงแผนกระทันหัน จะทําใหไมสามารถดําเนินการได
1.5 คณาจารยตองมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
เมื่อการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว ฝายบริหารงานทั่วไป จะนําผลการ
คัดเลือกดังกลาวมาจัดทําเปนแผนนิเทศงานโดยแยกตามสาขาวิชา ในแตละสาขาวิชาจะจัดกลุมสถาน
ประกอบการที่มีพื้นที่ใกลเคียงกัน โดยจัดใหคณาจารยสามารถเดินทางไปนิเทศงานไดประมาณ 2 แหง
ตอวัน หลังจากนั้นก็จะสงแผนดังกลาวนี้ไปใหสาขาวิชา โดยสงถึงประธานคณาจารยนิเทศ เพื่อประสาน
คณาจารยในสาขาวิชากําหนดวัน เวลา คณาจารยผูนิเทศ และพาหนะในการเดินทาง เมื่อสาขาวิชาแจง
แผนดั ง กล า วกลั บ มา ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า แผนนิ เ ทศ จะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนเพื่ อ ขออนุ มั ติ
งบประมาณ และสงตอผูรับผิดชอบประสานการนิเทศแตละสาขาวิชา
2. จํานวนการนิเทศไมต่ํากวา 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาสหกิจศึกษาปการศึกษา 2555 ไดรับการนิเทศจากคณาจารย คิดเปนรอยละ 100 และ
นักศึ กษาที่ ไปปฏิ บั ติงานต างประเทศ 7 แหง ไดแก ประเทศมาเลเซีย จีน จะไดรับ การนิเทศโดย
คณาจารย ยกเวนประเทศญี่ปุน จะดําเนินการนิเทศโดยใชระบบอินเตอรเน็ต (จัดบริการใหคณาจารย
นิเทศ Skype กับพนักงานที่ปรึกษา)
3. พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการเปนไปตามมาตรฐานบังคับ
3.1 เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือ ใกลเคียงหรือเปนผูมี
ความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. จะกําหนดพนักงานที่ปรึกษาสําหรับดูแลนักศึกษาให
เปนผูมีความรูและความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยมีการกําหนดให
นักศึกษาทํ าโครงงานหรือมี การจัดทํารายงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิช า โดยตรวจสอบจากขอมู ลการ
ประเมินคุณภาพสถานประกอบการในหัวขอ Job Supervisor มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งประเมินโดยคณาจารยผูนิเทศ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.53 (คะแนนเต็ม 5) (ดัง
เอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางที่ ค 1 ขอ 3.4 หนาที่ 84)
3.2 ใหคําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และประสานงานกับหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในองคกร
จากการประเมินคุณภาพสถานประกอบการของคณาจารยนิเทศปการศึกษา 2555 ในประเด็น Job
Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษา ประเด็น Job Supervisor มีเวลาใหแก
นักศึกษาดานการปฏิบัติงาน และมีการจัดทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน มีผล
การประเมินในระดับ 4.34 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางที่ ค 1 ขอ 3.5-3.7
หนาที่ 84)
3.3 ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองสงรายงานใหพนักงานที่ปรึกษาที่ดูแลตรวจสาระรายงานในสัปดาหกอน
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สัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน เพื่อใหนักศึกษาไดมีเวลาไดปรับปรุงแกไข พรอมกันพนักงานที่ปรึกษา
จะตองมีการประเมินรายงานของนักศึกษาและสงผลการประเมินดังกลาวคืนศูนยสหกิจศึกษาฯ ซึ่งมี
คะแนน 10 คะแนน โดยคณาจารยนิเทศประเมินความพึงพอใจในระดับ 4.37 (คะแนนเต็ม 5) (ดัง
เอกสารอางอิงในตารางภาคผนวกที่ ค1 ขอ 3.11 หนาที่ 84)
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา จะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในความรับผิดชอบ ภายใน
สั ป ดาห สุ ด ท า ยของการปฏิ บั ติ งาน พร อมใหนั กศึ กษาถื อกลับ มาคื น ศู น ย ส หกิจ ศึกษาฯ (ในกรณีไ ม
สามารถประเมินไดทันในสัปดาหสุดทาย อาจสงทางไปรษณียหรืออีเมลของศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยมี
คะแนนการประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษา 40 คะแนน สถานประกอบการประเมินความพึงพอใจใน
ระดับ 4.21 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางที่ ค 3 หนาที่ 86)
4. การนิเทศของคณาจารยนิเทศมีคุณภาพตรงตามความตองการและความจําเปนตอนักศึกษาและสถาน
ประกอบการดังนี้
4.1 ในการนิ เ ทศต องจั ดให มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหวางพนักงานที่ป รึกษากับ คณาจารยนิเทศ
นักศึกษากับอาจารยนิเทศ และประชุมรวมทั้งสามฝาย
ในหนังสือแจงกําหนดการนิเทศงานของคณาจารย จะมีแบบยืนยันการนิเทศงานที่แจงรายละเอียดหัวขอ
ที่คณาจารยจะพูดคุย กับ นักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาหรือผูเกี่ย วของ เชน หนาที่ที่มอบหมายให
นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
หัวขอรายงานและโครงรางรายงาน รับฟงความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญา
ของสหกิจศึกษา และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผานมา และกําหนดขั้นตอนการ
นิเทศไวชัดเจนวาจะขอพบนักศึกษาตามลําพังกอนแลวคอยพบพนักงานที่ปรึกษาโดยลําพัง หลังจากนั้น
จะมีการหารือรวมกันระหวางคณาจารย พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษา
4.2 คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง
ในหนังสือแจงกําหนดการนิเทศ ผูประสานงานการนิเทศจะระบุเวลาสําหรับการพบนักศึกษาตามลําพัง
ไมนอยกวา 20 นาที พบพนักงานที่ปรึกษาโดยลําพังไมนอยกวา 20 นาที และหารือรวมกันระหวาง
คณาจารย พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษา ไมนอยกวา 20 นาที รวมแลวไมนอยกวา 1 ชั่วโมง (ตาม
เอกสารอางอิงที่ 4.4.2)
4.3 การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมิน
จากความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา
จากการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาปการศึกษา 2555 เกี่ยวกับประโยชนการนิเทศงานของคณาจารยที่
มี ต อ การปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา พบว า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ 3.95 (คะแนนเต็ ม 5)
(เอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางที่ ค 6 ขอที่ 7 หนาที่ 89)
4.4 การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ โดยประเมินจากความพึงพอใจของ
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พนักงานที่ปรึกษา
จากการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษาในปการศึกษา 2555 เกี่ยวกับประโยชนการนิเทศงาน
ของคณาจารยที่มีประโยชนตอสถานประกอบการ พบวาพนักงานที่ปรึกษามีความพึงพอใจในระดับ
4.31 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางที่ ค 11 ขอ 2.6 หนาที่ 94)
4.5 คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผลและใหขอเสนอแนะแก
นักศึกษาตามความจําเปนของแตละสาขาวิชา
คณาจารยนิเทศของ มทส. จะติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใชชวงของการนิเทศ
งาน และอาจมี ก ารให นั ก ศึ กษาติด ต อกั บ คณาจารย โ ดยตรง บางสาขาวิ ช ามี ก ารจั ดประชุ ม เพื่ อ ให
นักศึกษารายงานควากาวหนา
5. คณาจารยนิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา
คณาจารยจะทําหนาที่ตรวจสอบรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษาปรับแกไข
6. ในช ว งระยะกึ่ ง กลางของการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา คณาจารย นิ เ ทศเข า รั บ ฟ ง การนํ า เสนอ
ความกาวหนาผลการปฏิบัติของนักศึกษา รวมกับพนักงานที่ปรึกษา ในสถานประกอบการไมนอยกวา
รอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
ในชวงกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะมีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่จัดประชุมใหนักศึกษา
รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยเชิญคณาจารยในสาขาวิชาและพนักงานที่
ปรึกษาของนักศึกษาแตละคนมารวมรับฟง ยังไมมีการจัดรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ นอกจากใหนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานขณะคณาจารยไปนิเทศงาน ณ สถาน
ประกอบการ
7. ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับพนักงานที่ปรึกษา และผูบริหารองคกร และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานมีสถานประกอบการ จํานวน 2 แหง ที่มีการจัดใหนักศึกษานําเสนอ
ผลการปฏิบัติงานและเชิญคณาจารยเขารวมรับฟงการนําเสนอ
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

3

5 ขอ
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รายการหลักฐาน :
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
- หนังสือแจงกําหนดการนิเทศงานสถานประกอบการ
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ตัวบงชี้ 12.4

รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน

ชนิดของตัวบงชี้:

ผลผลิต

เกณฑมาตรฐาน : รอยละ
รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ
30 - 39

:
คะแนน 2
รอยละ
40 - 49

คะแนน 3
รอยละ
50 - 59

คะแนน 4
รอยละ
60 - 69

คะแนน 5
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดใหพนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาใน
หัวขอการไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 ได
4.34 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ได 4.36 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ได 4.31 คะแนน เฉลี่ย
4.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 88 (ดังเอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางที่ ค 11
ขอ 1.1 หนาที่ 94)
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

รอยละ 88

5

รอยละ 70



รายการหลักฐาน :
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ตัวบงชี้ 12.5 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาถามีตําแหนงงานวาง
ชนิดของตัวบงชี้:

ผลผลิต

เกณฑมาตรฐาน : รอยละ
รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถามี
ตําแหนงงานวาง
เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
รอยละ
30 - 39

คะแนน 2
รอยละ
40 - 49

คะแนน 3
รอยละ
50 - 59

คะแนน 4
รอยละ
60 - 69

คะแนน 5
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ในแต ล ะภาคการศึ ก ษาพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการจะประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน โดยระบุการรับนักศึกษาถาสถานประกอบการมี
ต่ําแหนงงานวางศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 รอยละ 77.95 ภาคการศึกษาที่ 2/2555 รอยละ 72.09
และภาคการศึกษาที่ 3/2555 รอยละ 72.99 เฉลี่ย 3 ภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ 74.34
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

รอยละ 74.34

5

รอยละ 70



รายการหลักฐาน :
- รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 หนาที่ 12
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ตัวบงชี้ที่ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

:

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

ขอ
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

มี () หรือ ไมมี ()
การดําเนินการ

1. มีการเตรี ยมความพร อมนักศึ กษาสหกิจ ศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวขอใน
แผนปฏิบัติงานประจําป



2. มีจํานวนนักศึกษาเขารับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติไมนอย
กวา 30 คน ตอภาคการศึกษา
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่เขารับ
การเตรียมความพรอมเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4. มีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากตางประเทศ
เป น ไปตามตั ว ชี้ วั ดผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผานการ
ปฏิบัติงานตางประเทศเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
6. มีรายงานการประชุ มการนํ าผลการประเมิ นไปปรับปรุงการดํ าเนิ นงานในป
การศึกษาถัดไป
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวขอในแผนปฏิบัติงานประจําป
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดจัดโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติตามแผนปฏิบัติงานประจําป
เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไนี้
1.1 1กิจกรรมแนะนําสหกิจศึกษานานาชาติ
1.2 กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน
1.3 กิจกรรมภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1.4 กิจกรรม Fun English with Friends
1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
1.6 เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอภาษาอังกฤษ
1.7 วัฒนธรรมขามชาติและการปรับตัว
1.8 มารยาทสากล
1.9 กิจกรรมปลอดภัยไวกอน
1.10 กิจกรรมอบรมการเตรียมความพรอมเดินทางไปตางประเทศ
1.11 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับขอมูลรายประเทศ
1.12 กิจกรรมอบรมการจัดทําเพื่อการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ดังเอกสารอางอิง 12.6.1 )
2. มีจํานวนนักศึกษาเขา รับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติไมนอยกวา 30 คน ตอภาค
การศึกษา
ในภาพรวมมี นักศึ กษาเข า รั บการเตรีย มความพรอมสหกิจ ศึกษานานาชาติไมนอยกวา 30 คน ดัง
รายละเอียดจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน ดําเนินการจัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในหัวขอ “ประชาคมอาเซียน: วิกฤติหรือโอกาส” โดยดร.วิศิษฎพร วัฒนวาทิน อาจารย
ประจําสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 –
18.30 น. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 515 คน นักศึกษามีความพึงใจในระดับ 4.80 (จากคะแนน
เต็ม 5)
ครั้งที่ 2 ในหัวขอ “ประเด็นความทาทายทางดานเศรษฐกิจของอาเซียน: ในมุมมองของภาคเอกชน”
โดย คุณกรกฎ ผดุงจิตต รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วันที่ 13 พฤศจิกายน
2555 เวลา 17.00 – 19.00 น.โดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 225 คน นักศึกษามีความพึง
ใจในระดับ 4.42 (จากคะแนนเต็ม 5)
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ครั้ ง ที่ 3 ในหั ว ข อ “ความท า ทายและโอกาสของบั ณ ฑิ ต ไทย ในตลาดแรงงานอาเซี ย น” โดย
รองศาสตราจารย ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ เลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแหงภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น.มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
570 คน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอภาพรวมกิจกรรมในระดับ 4.40 (จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน)
- กิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing ดําเนินการจัด 1 ครั้ง โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ
ไดเชิญนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัดไดแก
Mr. Alexander Gunson, Mechanical Engineering Student University of Victoria,
CANADA และ Mr. Ryan Barton, Mechanical Engineering Student University of
Cincinnati, U.S.A. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 – 18.00 น. มีผูรวมกิจกรรม จํานวน
281 คน ผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 3.75 (จากคะแนนเต็ม 5)
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่เขารับการเตรียมความพรอม
เฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในกิจกรรมตางๆ ตามแผน
โดยมีผลการประเมินในระดับ 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4. มีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากตางประเทศเปนไปตามตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
ในปการศึกษา 2555 ไดจัดสงนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ไปปฏิบัติงานตางประเทศ จํานวน 19 ราย
ไดแกประเทศลาว 2 ราย ประเทศมาเลเซีย 7 ราย ประเทศญี่ปุน 1 ราย และประเทศจีน 9 ราย และมี
นักศึกษาตางชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จํานวน 3 ราย ไดแก ประเทศแคนาดา 1 ราย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 1 ราย และประเทศญี่ปุน 1 ราย ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ (KPIs) พ.ศ. 2555 ที่ตั้งไววาจะสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ
2 คน และรับนักศึกษาตางชาติเขามาปฏิบัติงานในประเทศไทย 1 คน (ดังเอกสารอางอิง ที่ 12.6.4)
5. มี ผ ลการประเมิ น ความพึ งพอใจนัก ศึกษาสหกิ จ ศึก ษานานาชาติ มทส. ที่ผ า นการปฏิ บัติ งาน
ตางประเทศเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
จากการสํารวจความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผานการปฏิบัติงานตางประเทศในป
การศึกษา 2555 พบวามีคะแนนเฉลี่ย 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เอกสารแนบ (เอกสารแนบ 12.6.4)
6. มีรายงานการประชุมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
มีการสํารวจความสนใจในการไปปฏิบั ติงานสหกิ จศึกษาตางประเทศ และนําผลการสํารวจมาปรั บปรุงการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติในปการศึกษาถัดไป (ดังเอกสารอางอิงที่ 12.6.5)

58

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

4

6 ขอ



รายการหลักฐาน :
- รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาปการศึกษา 2555
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2555
- เอกสารเสนอผลการดําเนินงานสถานศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย

59

ตัวบงชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารยนิเทศ
ชนิดของตัวบงชี้:

ผลผลิต

เกณฑการประเมิน : ระดับ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนนต่ํากวาหรือ
เทากับ 1.50

คะแนน

คะแนน

คะแนน

1.51 – 2.50

2.51 - 3.50

3.51 – 4.50

คะแนนมากกวา
หรือเทากับ 4.51

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ในฐานะที่เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่ง
ใน ปการศึกษา 2555 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากศูนย
สหกิจศึกษาฯ ตามกลุมผูรับบริการพบวาผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (4.20) โดยการสํารวจความพึง
พอใจจะพิจารณา 5 ประเด็นสําคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.31 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในตารางภาคผนวกที่
ค14 หนาที่ 96)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา อยูในระดับ 4.49 (คะแนนเต็ม 5) ดังเอกสารอางอิงในตาราง
ภาคผนวกที่ ค11 หนาที่ 94)
2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.26 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในตารางภาคผนวก
ที่ ค10 หนาที่ 93)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา อยูในระดับ 4.13 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในตาราง
ภาคผนวกที่ ค11 หนาที่ 94)
- ความพึงพอใจของคณาจารยนิเทศ อยูในระดับ 3.94 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในตาราง
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ภาคผนวกที่ ค13 หน้าที่ 95)
3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.14 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตารางภาคผนวก
ที่ ค9 ข้อที่ 6 หน้าที่ 92)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ 4.21 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง
ภาคผนวกที่ ค3 หน้าที่ 86)
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ อยู่ในระดับ 4.38 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง
ภาคผนวกที่ ค2 หน้าที่ 85)
4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.10 (คะแนนเต็ม 5) ((ดังเอกสารอ้างอิงในตารางภาคผนวก
ที่ ค9 ข้อที่ 6.2 หน้าที่ 92)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ 4.21 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง
ภาคผนวกที่ ค3 หน้าที่ 92)
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ อยู่ในระดับ 4.16 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง
ภาคผนวกที่ ค2 ข้อที่ 2 หน้าที่ 85)
5. ความพึงพอใจในการสร้างโอกาสการต่อยอดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 4.27 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตารางภาคผนวกที่
ค10 ข้อ 5 หน้าที่ 93)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ 4.25 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง
ภาคผนวกที่ ค11 ข้อที่ 1.3 หน้าที่ 94)
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ผู้นิเทศอยู่ในระดับ 3.92 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง
ภาคผนวกที่ ค13 ข้อ 1.2 หน้าที่ 95)

การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ค่าเฉลี่ย = 4.20

4

ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00
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รายการหลักฐาน
- รายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ 12.8

การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

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

1. มี แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการการบริ ห ารเครื อ ข า ยจากสถาบั น การศึ ก ษาใน
เครือขายไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสถาบันการศึกษาในเครือขายทั้งหมด
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)

2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายและสรุปรายงานการประชุมแจง
ผูที่เกี่ยวของอยางนอยปการศึกษาละ 3 ครั้ง
3. มีรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
จากคณะอนุกรรมการบริหารเครือขาย
4. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติประจําปตอเครือขายอุดมศึกษา
5. มี รายงานการประชุ มการนํ าผลการประเมิ นไปปรั บปรุ งการดํ าเนิ นงานในป
การศึกษาถัดไป






รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีแตงตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารเครือขายจากสถาบันการศึกษาในเครือขายไมนอยกวา 2 ใน 3
ของจํานวนสถาบันการศึกษาในเครือขายทั้งหมด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะเปนมหาวิทยาลัยแมขายเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาาคตะวัน
ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล า งได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเครื อ ข า ยจากตั ว แทนของ
สถาบั น อุดมศึ กษาในเครื อข า ย จากสถาบัน สมาชิกทั้ง 17 สถาบัน ตามคําสั่งคณะกรรมการบริห าร
เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่ 1/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีวาระ 2 ป
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2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายและสรุปรายงานการประชุมแจงผูที่เกี่ยวของอยาง
นอยปการศึกษาละ 3 ครั้ง
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ในฐานะสถาบันแมขายเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ไดป ระสานการจั ดประชุ มคณะอนุ กรรมการตามความจําเปน ที่จะตองหารือ โดยปการศึกษา 2555
ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง (29 สิงหาคม 2555 26 มกราคม 2556 และ 28
มีนาคม 2556 และ 10 เมษายน 2556 ) นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเฉพาะโดยตั้งเปนคณะทํางาน เชน
คณะทํ า งานพิ จ ารณาคั ด เลื อ กรางวั ล สหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด น ระดั บ เครื อ ข า ย คณะทํ า งานการจั ด ทํ า
โครงการวิจัย หรือในกรณีมีการตรวจเยี่ยมจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน
3. มี ร ายงานการกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจาก
คณะอนุกรรมการบริหารเครือขาย
มี ก ารรายงานการกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจากคณะ
กรรมการบริหารเครือขายฯ โดยจะนําแผนปฏิบัติการเขาที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ
กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุม
เพื่อใหทราบความกาวหนาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริห ารเครือขายฯ เชน การจัดทําขอเสนอ
โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. มีการหารือรูปแบบการดําเนินงานหรือการปรับ
แผนและกระบวนการดําเนินงาน
4. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติประจําปตอเครือขายอุดมศึกษา
เครื อข า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ กษาภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนลาง มีการรายงานผลการดําเนิน งานตอ
ประธานสถาบันเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหหนือตอนลาง ปละ 2 ครั้ง และรายงานผล
การดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 6 เดือน รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยมีกําหนดการตรวจเยี่ยมเครือขายปละ 1-2 ครั้ง โดย
มีการศึกษา 2555 มีการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556
5. มีรายงานการประชุ มของคณะอนุ กรรมการบริหารเครือขายเพื่ อการนํ าผลการประเมิ นไปปรั บปรุงการ
ดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
การประเมินตนเอง :
ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน

เปาหมายที่ตั้งไว
(ตามเกณฑมาตรฐาน)

บรรลุเปาหมาย () หรือ
ไมบรรลุเปาหมาย ()

4

5 ขอ
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รายการหลักฐาน :
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
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ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้
ผลการ
ดําเนินงาน*

บรรลุเปาหมาย
คะแนนการ () หรือ ไม
ประเมิน บรรลุเปาหมาย
()

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เปาหมาย*

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1

8 ขอ

8 ขอ

5 คะแนน
5.00 คะแนน



7 ขอ

7 ขอ

5 คะแนน



5 ขอ

5 ขอ

5 คะแนน



6 ขอ
6 ขอ

6 ขอ
6 ขอ

5 คะแนน
5 คะแนน




องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1

ตัวบงชี้ 7.2
ตัวบงชี้ 7.3
ตัวบงชี้ 7.4

ภาวะผูน ําของคณะกรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาและผูบริหารทุกระดับ
ของหนวยงาน
การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพสูสถาบันการเรียนรู
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
การบริหารความเสี่ยง
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7

5.00 คะแนน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

7 ขอ

7 ขอ

4 คะแนน



4.00 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9

*

ระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆเชนระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปนขอหรือระบุเปนระดับ
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ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้
เปาหมาย*

องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก

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

ของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 12.1 ระบบและกลไกในการพั ฒ นาและบริ ห าร
หลักสูตรสหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 12.2 มี ร ะบบและกลไกในการส ง เสริ ม การเรี ย น

การสอนสหกิจศึกษา

5 ขอ

5 ขอ

5 คะแนน



7 ขอ

8 ขอ

5 คะแนน



3 คะแนน



5 คะแนน



5 คะแนน



4 คะแนน



5 คะแนน



4 คะแนน



ตัวบงชี้ 12.3 ระดับ ความสํ าเร็จ ของกระบวนการนิ เทศการ
5 ขอ
4 ขอ
ปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ 12.4 ร อ ยละของโครงงาน/การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ มากกวารอยละ
รอยละ 88.00
ศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน
70
ตัวบงชี้ 12.5 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจาก
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มากกวารอยละ รอยละ 74.34
รอยละ 70
ถามีตําแหนงงานวาง
ตัวบงชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
6 ขอ
5 ขอ
ตัวบงชี้ 12.7 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ
คาเฉลี่ยมากวา
4.22
ศึ ก ษา พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา และคณาจารย
4.00

นิเทศ

ตัวบงชี้ 12.8 การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

5 ขอ

5 ขอ

4.50
คะแนน
4.63
คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 12
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองคประกอบ

*

ระบุเปนตัวเลขทีส่ อดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปน
ขอหรือระบุเปนระดับ
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จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพของหนวยงาน ปการศึกษา 2555 เมื่อนํามา
เปรียบเทียบขอมูลปการศึกษา 2553 และปการศึกษา 2554 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปไดดังนี้
องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูน ําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุกระดับของศูนยสห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 7.2

การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูองคกร
แหงการเรียนรู

ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
องคประกอบที่ 12 การดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 12.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
สหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 12.2 มี ระบบและกลไกในการส ง เสริ ม การเรี ย นการสอน
สหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 12.3 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของกระบวนการนิ เ ทศการ
ปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ 10.4 ร อยละของโครงงาน/การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ กษาที่
สถานประกอบการนําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ 12.5 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การเสนองานจาก
สถานประกอบการที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึกษาถ า มี
ตําแหนงงานวาง
ตัวบงชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ตัวบงชี้ 12.7 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา

พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารยนิเทศ
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ผลการดําเนินงาน
ป 2553
ป 2554
ป 2555
7 ขอ

8 ขอ

8 ขอ

5 ขอ

7 ขอ

7 ขอ

5 ขอ

5 ขอ

5 ขอ

5 ขอ
NA
6 ขอ

NA
6 ขอ
6 ขอ

NA
6 ขอ
6 ขอ

8 ขอ

8 ขอ

8 ขอ

NA

5 ขอ

5 ขอ

NA

8 ขอ

9 ขอ

NA

4 ขอ

4 ขอ

NA

รอยละ 87.26 รอยละ 88.00

NA

รอยละ 79.98 รอยละ 74.34

NA
NA

5 ขอ
NA

5 ขอ
คาเฉลี่ย 4.22

องคประกอบ/ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 12.8 การดํ า เนิ น งานของเครื อ ข า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
na = ไมมีขอมูล/ ไมไดเก็บรวบรวมขอมูล
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ผลการดําเนินงาน
ป 2553
ป 2554
ป 2555
NA
4 ขอ
5 ขอ

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

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

แนวทางแกไข
-

องคประกอบ
7. การบริหารและการจัดการ

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

แนวทางเสริม
-ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลสถาน
ประกอบการแบบระบบเปดหรือ
Co-op Pedia

จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

-ควรมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษาใหครวบ
คลุมทุกภารกิจเพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสห
กิจศึกษาและเปนการลดการใช
กระดาษ
-ควรมีระบบการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชงานระบบ
สารสนเทศสหกิจศึกษาแบบ
Real Time เพื่อลดความเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาใหเหลือนอยที่สุด

-

-

71

องคประกอบ
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

12. การดําเนินงานสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

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

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

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

จุดออน

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

-ค ว ร มี ก า ร ก ร ะ ตุ น ใ ห
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ห็ น
ความสําคัญของการนําเสนอ
ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาในการ
สั ม มนาแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น ณ มหาวิทยาลัย
-เพิ่ ม โอกาสหรื อ ช อ งทางให
นักศึกษา สถานประกอบการ

องคประกอบ

จุดเดน
แนวทางเสริม
สาขาวิชา และนักศึกษาทุกคน ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น
ไดรับการนิเทศจากคณาจารย คุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานสหกิ จ
ศึ ก ษ า ข อ ง สํ า นั ก ง า น
นิเทศประจําสาขาวิชา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย
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จุดออน
ประกอบการ และ
คณ า จา ร ย นิ เ ทศ เ พื่ อ
เตรียมความพรอมใหกับ
นั ก ศึ ก ษ า ก อ น ไ ป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

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

องคประกอบ

จุดเดน
-สถานประกอบการได รั บ
ประโยชนจากการปฏิบัติงาน
ของนักศึ กษา คิดเปน รอยละ
88

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

-และนั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ มี
โอกาสได ง านทํ า หลั ง จาก
สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอย
ละ 73.34

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

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

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

องคประกอบ

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

การดําเนินงานที่เปนเลิศ (หากมี)
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติตั้งแตการเตรียมความพรอม
นักศึกษา การจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ ผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 2555
พบวาทําไดมากกวา KPIs ที่ตั้งไว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัล
สถานศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเดนระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนยแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา
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ตารางภาคผนวก ก รายชื่อและวุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปการศึกษา 2555

ที่
1

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตเสถียร

2

ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี

3

ดร.อลงกต ยะไวทย

4

นางศิริรัชนี ฉายแสง

5
6
7
8
9
10
11

นางผองพัตรา บุญระมาตร
นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค
นางกรวรรณ พงษอินทรวงศ
นางสาวพยอม เจียนมะเริง
นางชอทิพย ฤาเดช
นางสาวกัญพัชญ ทองคํา
นางธัญญกรชนัท นิ่มเจริญนิยม

12

นางสาวทิตยาพร ศรีสมพร

13
14
15
16
17

นางสุภี เขื่อนโพธิ์
นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธิ์
นางสาวบัวบุญ พิณเจริญพันธ
นางสาวณัฐกานต สุขศรีวงศ
นางสาวกฤชญา เชื้อจันทึก

วุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (Industrial Chemistry)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Environmental
Technology)
- Ph.D. (Environmental Technology and
Management)
- บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี)
- MBA
- Ph.D. (Business Administration)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี- การศึกษา)
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)
- บริหารธุรกิจ (โฆษณา-ประชาสัมพันธ)
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศล)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป-บัญชี)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจการบัญชี)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
- วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
- วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
- ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)
- วารสารศาสตรบัณฑิต (สาขาภาพยนตร)
- B.A (Psychology)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหการ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาการตลาด

หมายเหตุ : ลําดับที่ 3 ,8 , 12 , 15 ลาออกจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว และ ลําดับที่ 14 ยายไปชวยงาน
ในหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัย
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ตาราง ค 1 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพสถานประกอบการระหวางการนิเทสงานสหกิจศึกษา
โดยคณาจารยผูนิเทศงาน (จาก 5 คะแนน)

ภาคการศึกษา

ที่

หัวขอประเมิน

1

ความเขาใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา
1.1 ผูบริหาร
1.2 เจาหนาที่ฝายบุคคล
1.3 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
คุณลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ
2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม
2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเสี่ยงหรือ
กอใหเกิดอันตราย
การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการ
ระหวางฝายบุคคล และ Job Supervisor ความ
เขาใจในแนวคิดของ สหกิจศึกษา
3.2 ฝายบุคคล/ผูเ กี่ยวของ มีการปฐมนิเทศ แนะนํา
กฎระเบียบตางๆ ขององคกรใหนักศึกษาทราบ
3.3 มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายใน
สัปดาหแรกที่เขางาน
3.4 Job Supervisor มีความรู และประสบการณ
ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
3.5 Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษาดานการ
ปฏิบัติงาน
3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และ
ใหคําปรึกษา
3.7 มีการจัดทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน
3.8 มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยางเหมาะสม
3.9 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ) ให
นักศึกษาอยางเหมาะสม
3.10 มีความพรอมดานอุปกรณ หรือเครื่องมือ
สําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน
3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา
สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการ

2

3

4

84

เฉลี่ย

1/2555
4.34
4.33
4.28
4.42
4.40
4.37
4.40
4.43

2/2555
4.54
4.58
4.50
4.61
4.48
4.45
4.53
4.48

3/2555
4.35
4.39
4.34
4.43
4.37
4.34
4.37
4.40

4.41
4.43
4.37
4.49
4.42
4.39
4.43
4.44

4.30

4.42

4.29

4.34

4.36

4.55

4.44

4.45

4.32

4.56

4.44

4.44

4.56

4.70

4.64

4.63

4.47

4.57

4.55

4.53

4.37

4.48

4.36

4.40

4.40

4.53

4.42

4.45

4.17

4.28

4.08

4.18

4.08
3.92

4.08
4.02

3.95
3.82

4.04
3.92

4.27

4.34

4.21

4.27

4.35

4.47

4.29

4.37

4.32

4.45

4.32

4.36

ตาราง ค 2 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษา
โดยคณาจารยผูนิเทศงาน (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

ความรับผิดชอบตอหนาที่
1.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยูเสมอ
1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถที่มี
อยูอยางเต็มที่
2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู
2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบตั ิการ
2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลําดับ
ความสําคัญของงาน
2.5 ใฝรู สนใจศึกษาหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม
คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับ
ขององคกรโดยเครงครัด
3.2 เขางานตรงเวลา ไมเคยขาด ไมเคยสาย
3.3 ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
3.4 มีความขยัน อดทน สูงาน
3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซื่อสัตย สุจริต
รักษาความลับองคกร
3.6 มีความริเริม่ สรางสรรค
3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถาม และ
เสนอความคิดเห็น
3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน
การแตงกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ
3.9 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม
รวมกับผูอื่น
3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน
ไฟฟา วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ
สรุปโดยรวมของนักศึกษา

2

3

4

1/2555
4.33
4.50
4.42
4.26
4.25
4.22
4.16

ภาคการศึกษา
2/2555
4.41
4.60
4.47
4.30
4.36
4.32
4.24

3/2555
4.32
4.50
4.37
4.22
4.31
4.20
4.07

4.38
4.11
3.94

4.43
4.17
4.10

4.30
3.97
3.88

4.37
4.08
3.97

4.08
4.29
4.49

4.14
4.34
4.54

3.99
4.24
4.47

4.07
4.29
4.50

4.67
4.66
4.71
4.61

4.71
4.69
4.73
4.66

4.70
4.65
4.69
4.57

4.69
4.67
4.71
4.61

4.63
4.02

4.71
4.07

4.64
3.96

4.66
4.02

4.16

4.21

4.10

4.16

4.46

4.49

4.44

4.46

4.49

4.58

4.47

4.51

4.46
4.37

4.61
4.43

4.53
4.33

4.53
4.38
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เฉลี่ย
4.35
4.53
4.42
4.26
4.31
4.25
4.16

ตาราง ค 3 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาตางๆ
ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแตละภาคการศึกษา ปการศึกษา 2555
โดยพนักงานที่ปรึกษา (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

ภาคการศึกษา
1/2555
2/2555
3/2555
4.34
4.29
4.28
4.15
4.15
4.06

1 ปริมาณงาน
2 คุณภาพงาน
3 ความรูความสามารถทางวิชาการ

เฉลี่ย
4.31
4.12

4.01

4.03

3.99

4.01

4 ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ
5 ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ

4.15

4.12

4.10

4.12

4.05

4.17

4.08

4.10

6 วิจารณญาณและการตัดสินใจ
7 การจัดการและการวางแผน

3.89

3.88

3.81

3.86

3.98

3.96

3.94

3.96

8 ทักษะการสื่อสาร
9 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ

4.08

4.06

3.96

4.03

3.60

3.56

3.53

3.56

10 ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย
11 ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได

4.31

4.32

4.23

4.29

4.35

4.39

4.35

4.36

12 ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน
13 ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง

4.50

4.49

4.37

4.45

4.10

4.11

3.99

4.06

14 การตอบสนองตอการสั่งการ
15 บุคลิกภาพและการวางตัว

4.47

4.45

4.37

4.43

4.50

4.51

4.43

4.48

16 มนุษยสัมพันธ
17 ความมั่นใจในตนเอง

4.59

4.60

4.51

4.56

-

-

3.99

3.99

-

-

3.71

3.71

4.44

4.46

4.36

4.42

4.66

4.66

4.56

4.63

4.25

4.25

4.14

4.21

18 ความเปนผูนํา
19 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
20 คุณธรรมและจริยธรรม
เฉลี่ยรวม
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ตาราง ค 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอรูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ในปการศึกษา 2555 (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1 รูปแบบของการจัดการระหวางการปฏิบัติงาน
1.1 นักศึกษาตองมีความพรอมทางดานวิชาการและ
วุฒิภาวะ
1.2 ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
1.3 นักศึกษาปฏิบัติงานโดยมี Job description ที่
ชัดเจน
1.4 สถานประกอบการจัดใหมี Supervisor เปน
หัวหนางานนักศึกษา
1.5 การกําหนดใหนักศึกษาเขียนรายงานใหสถาน
ประกอบการ 1 เรื่อง
1.6 ประโยชนของรายงานที่นักศึกษาเขียนตอสถาน
ประกอบการ
1.7 การจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยระหวาง
การปฏิบัติงาน
1.8 การนิเทศงานเปนประโยชนตอ นักศึกษา
1.9 การนิเทศงานเปนประโยชนตอ สถาน
ประกอบการ
1.10 สวัสดิการและคาตอบแทน
1.11 ความเหมาะสมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมหลังกลับจาก
สถานประกอบการ
2.1 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสัมภาษณ
นักศึกษา
2.2 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสัมมนา
นักศึกษา
รูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ
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1/2555
4.04
4.04

ภาคการศึกษา
2/2555
3.99
4.02

3/2555
4.05
4.07

4.05

3.93

3.96

3.98

4.00

3.95

4.09

4.01

4.26

4.25

4.46

4.32

4.02

4.00

3.96

3.99

4.02

4.00

4.08

4.03

4.34

4.21

4.30

4.28

4.32
4.11

4.25
4.00

4.27
4.03

4.28
4.05

3.32
3.97

3.29
3.96

3.36
3.98

3.32
3.97

4.14

4.10

4.12

4.12

4.11

4.10

4.11

4.11

4.16

4.09

4.12

4.12

4.06

4.00

4.06

4.04

เฉลี่ย
4.03
4.04

ตาราง ค 5 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอชีพ
ในปการศึกษา 2555 (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

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

2

ภาคการศึกษา
1/2555
2/2555
3/2555
4.02
3.92
3.91
4.06
4.01
3.98
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เฉลี่ย
3.95
4.02

3.91

3.79

3.81

3.84

4.07

3.95

3.95

3.99

4.26

4.22

4.17

4.22

ตาราง ค 6 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริหารและการจัดการของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
ในปการศึกษา 2555 (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

การจัดแผนการเรียนการสอนวิชาสอดคลอง
ตอการไปปฏิบัติงาน
การสนับสนุนสงเสริมจากคณาจารยใน
สาขาวิชาตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จํานวนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Coop Advisor) ตอนักศึกษา
การใหคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา (ถามี)
ความจําเปนในการนิเทศงานของอาจารย
ความสนใจของคณาจารยในสาขาวิชาตอ
การนิเทศงานสหกิจศึกษา
คณาจารยนิเทศมีสวนสําคัญตอการ
ปฏิบัติงาน
การจัดการโดยรวมของสาขาวิชาในการ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

2
3
4
5
6
7
8

ภาคการศึกษา
1/2555
2/2555
3/2555

89

เฉลี่ย

4.00

4.10

4.06

4.05

4.19

4.21

4.19

4.20

4.00

4.04

4.00

4.01

4.00

3.97

3.99

3.99

4.18

4.20

4.20

4.19

3.67

3.68

3.65

3.67

3.93

3.94

3.97

3.95

4.15

4.11

4.11

4.12

ตาราง ค 7 ความคิดเห็นของนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนที่นักศึกษาไดรับ
จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (จาก 5 คะแนน)
หัวขอพิจารณา
1.การพัฒนาตนเอง
1.1 ความรูค วามสามารถทางดานวิชาการ
1.2 ความรูค วามชํานาญดานการปฏิบัติงาน
1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม
1.4 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน
1.5 ทัศนคติตอวิชาชีพ
1.6 ความมั่นใจในตนเอง
1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน
1.8 ความสามารถในการเรียนรู
1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตัดสินใจ
1.10 ความคิดริเริม่ ในการสรางงาน และเสนอความคิด
1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน
1.12 การตอบสนองตอการสั่งการ
1.13 ความรับผิดชอบ เปนผูท ี่ไววางใจได
1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
1.15 ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ
1.16 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ
1.17 มนุษยสัมพันธ และการทํางานรวมกับผูอื่น
1.18 ความเปนผูนํา
1.19 คุณธรรม จริยธรรม
1.20 ทักษะดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ
2. การเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
2.1 คาดวาผลการเรียนจะดีขนึ้ หลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ
ประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจวิชาการมากขึ้น
2.2 ทําใหรูความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง
2.3 ทําใหมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
2.4 เสริมสรางทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงานเร็ว และงานดี
2.5 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา
2.6 เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพทีด่ ีกวา
2.7 เมื่อเขาทํางานหลังจากจบการศึกษาคาดวาจะลดระยะเวลาในการ
ปรับตัว/เรียนรูงานลงได
รวม
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1/2555
4.19
4.19
4.23
4.22
4.21
4.24
4.14
4.26
4.23
4.16
4.17
4.17
4.19
4.28
4.29
4.07
4.29
4.33
4.05
4.29
3.90
4.24

ภาค
2/2555
3.95
3.76
3.72
3.98
3.99
4.12
3.83
4.16
4.04
3.85
3.82
3.77
4.00
4.07
4.20
3.86
4.25
4.18
3.82
4.28
3.33
4.23

3/2555
3.91
3.64
3.58
3.89
3.96
4.08
3.75
4.18
4.06
3.86
3.73
3.77
3.98
4.17
4.21
3.71
4.21
4.17
3.75
4.29
3.27
4.25

-

4.14

4.16

2.77

4.25
4.23
4.23
4.21
4.33

4.28
4.24
4.24
4.18
4.29

4.26
4.28
4.27
4.19
4.32

4.26
4.25
4.25
4.19
4.31

4.21

4.27

4.27

4.25

4.21

4.02

4.00

4.08

คาเฉลี่ย
4.02
3.86
3.84
4.03
4.05
4.15
3.91
4.20
4.11
3.96
3.91
3.90
4.06
4.17
4.23
3.88
4.25
4.23
3.87
4.29
3.50
4.24

ตาราง ค 8 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนที่นักศึกษาไดรับ
จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (จาก 5 คะแนน)
หัวขอพิจารณา
1. การพัฒนาตนเอง
1.1 ความรูค วามสามารถทางดานวิชาการ
1.2 ความรูค วามชํานาญดานการปฏิบัติงาน
1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม
1.4 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน
1.5 ทัศนคติตอวิชาชีพ
1.6 ความมั่นใจในตนเอง
1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน
1.8 ความสามารถในการเรียนรู
1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตัดสินใจ
1.10 ความคิดริเริม่ ในการสรางงาน และเสนอความคิด
1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน
1.12 การตอบสนองตอการสั่งการ
1.13 ความรับผิดชอบ เปนผูท ี่ไววางใจได
1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
1.15 ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ
1.16 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ
1.17 มนุษยสัมพันธ และการทํางานรวมกับผูอื่น
1.18 ความเปนผูนํา
1.19 คุณธรรม จริยธรรม
1.20 ทักษะดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ
2. การเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
2.1 คาดวาผลการเรียนจะดีขนึ้ หลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ
ประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจวิชาการมากขึ้น
2.2 ทําใหรูความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง
2.3 ทําใหมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
2.4 เสริมสรางทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงานเร็ว และงานดี
2.5 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา
2.6 เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพทีด่ ีกวา
2.7 เมื่อเขาทํางานหลังจากจบการศึกษาคาดวาจะลดระยะเวลาในการ
ปรับตัว/เรียนรูงานลงได
รวม
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1/2555
4.00
3.66
3.82
4.07
4.09
4.14
3.89
4.25
4.15
3.88
3.90
3.88
4.11
4.23
4.25
3.78
4.25
4.30
3.81
4.34
3.26
4.18

ภาค
2/2555
3.31
3.09
3.41
3.56
3.48
3.33
3.24
3.46
3.28
3.21
3.18
3.20
3.43
3.51
3.52
3.13
3.55
3.60
3.05
3.48
2.16
4.04

3/2555
3.41
3.24
3.57
3.62
3.63
3.45
3.22
3.65
3.37
3.24
3.23
3.23
3.55
3.65
3.73
3.08
3.66
3.75
3.16
3.61
2.24
4.16

4.08

3.84

4.00

3.98

4.26
4.17
4.21
3.96
4.26

4.10
4.00
4.08
3.89
4.12

4.24
4.17
4.18
4.03
4.22

4.20
4.11
4.16
3.96
4.20

4.32

4.25

4.30

4.29

4.04

3.50

3.61

3.72

คาเฉลี่ย
3.57
3.33
3.60
3.75
3.73
3.64
3.45
3.79
3.60
3.45
3.44
3.43
3.70
3.80
3.84
3.33
3.82
3.88
3.34
3.81
2.55
4.13

ตาราง ค 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา ในปการศึกษา 2555
ตอคุณภาพสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1 ความเขาใจในปรัชญาของหลักสูตรสหกิจศึกษา
1.1 เจาหนาทีร่ ะดับบริหาร
1.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
1.3 พนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานดวย
2 การจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.1 การประสานงานและจัดการดูแลนักศึกษาภายในสถานประกอบการ
2.2 การใหคําแนะนําดูนักศึกษาของฝายบุคคล
2.3 บุคลากรในสถานประกอบการใหความสนับสนุนและเปนกันเอง
3 คุณลักษณะและคุณภาพงานที่ไดรับมอบหมาย (Job Description)
3.1 ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
3.2 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา
3.3 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับที่บริษัทเสนอไวในแบบเสนองาน
3.4 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา
3.5 ความเหมาะสมของหัวขอรายงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
4 การมอบหมายงานและการติดตามงานของ (Job Supervisor)
4.1 สถานประกอบการจัด Supervisor ดูแลนักศึกษาตั้งแตวันแรกที่เขา
งาน
4.2 ความรูค วามสามารถและประสบการณวิชาชีพของ Supervisor
4.3 เวลาที่ Supervisor ใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัติงานและเขียน
รายงาน
4.4 ความสนใจของ Supervisor ตอการใหคําปรึกษางานและมอบหมาย
งาน
4.5 การใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Supervisor
4.6 ความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือสําหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบตั ิงาน
4.7 การดูแลจัดทําแผนงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
5 นักศึกษาพอใจโดยภาพรวมตอสถานประกอบการ
6 เกี่ยวกับงานที่นักศึกษาปฏิบัติในสถานประกอบการ
6.1 มีประโยชนตอสถานประกอบการ
6.2 มีการนํางานของนักศึกษาไปใชจริง
6.3 เปนการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาและพนักงานในสถาน
ประกอบการ
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1/2555
3.88
3.91
4.01
3.72
4.11
4.06
3.97
4.31
3.87
3.87
3.80
3.81
3.86
4.00
4.05
4.21

ภาคการศึกษา
2/2555
3.95
3.94
4.11
3.80
4.11
4.05
3.99
4.30
3.92
3.94
3.94
3.88
3.88
3.95
4.08
4.23

3/2555
4.00
3.98
4.18
3.84
4.20
4.14
4.08
4.38
4.02
4.06
3.96
4.03
3.98
4.07
4.18
4.33

4.28
3.87

4.26
3.87

4.34
3.97

4.29
3.90

4.05

4.05

4.22

4.11

4.09
3.95
3.94
4.05
4.16
4.14
4.13
4.20

4.15
3.98
3.99
4.07
4.10
4.09
4.05
4.16

4.23
4.11
4.09
4.20
4.16
4.13
4.13
4.21

4.16
4.01
4.01
4.11
4.14
4.12
4.10
4.19

เฉลี่ย
3.94
3.94
4.10
3.79
4.14
4.08
4.01
4.33
3.94
3.96
3.90
3.91
3.91
4.01
4.10
4.26

ตาราง ค 10 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2555
เกี่ยวกับภาพรวมและปรัชญาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอประเมิน

1

เปนการเพิ่มประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา
ในรูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวาการฝกงานใน
ระบบเดิม
บัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษาจะมี
คุณสมบัติบุคลากรที่พึงประสงคของสถาน
ประกอบการมากกวาหลักสูตรปกติ
On Job Training ของบัณฑิตหลักสูตรสหกิจ
ศึกษาจะสั้นกวาบัณฑิตหลักสูตรปกติ
เปนวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลา
เปดโอกาสใหเกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
สถานประกอบการ นักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยไดประโยชนรวมกัน
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
รวมกับมหาวิทยาลัย
เฉลี่ยรวม

2

3
4

5
6
7

ภาคการศึกษา
1/2555
2/2555
4.28
4.18
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3/2555
4.30

เฉลี่ย
4.25

4.34

4.23

4.27

4.28

4.27

4.18

4.10

4.18

4.12

3.94

4.31

4.12

4.30

4.24

4.27

4.27

4.33

4.23

4.30

4.29

4.32

4.27

4.26

4.28

4.32

4.28

4.16

4.26

ตาราง ค 11 สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในปการศึกษา 2555 (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวขอการประเมิน

1

สหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน

ภาคการศึกษา
1/2555

2/2555

3/2555

เฉลี่ยรวม

4.26

4.23

4.25

4.25

4.34

4.36

4.31

4.34

4.16

4.11

4.20

4.16

4.29

4.23

4.22

4.25

-

4.52

4.45

4.49

-

4.67

4.55

4.61

-

4.46

4.40

4.43

-

4.45

4.40

4.43

4.07

4.15

4.17

4.13

-

4.23

4.19

4.21

-

4.25

4.31

4.28

-

4.03

4.06

4.05

-

4.14

4.12

4.13

-

4.34

4.33

4.34

2.6 การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและสถานประกอบการ

4.30

4.36

4.28

4.31

2.7 จํานวนครั้งที่อาจารยมานิเทศมีความเพียงพอ

3.72

3.81

3.85

3.79

2.8 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย

4.20

4.18

4.17

4.18

4

4.21

4.16

4.24

4.20

1.1 ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน (Benefits
from student's work)
1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง (Employee recruitment)
1.3 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
(Further academic co-operation with the university)
2 ดานหลักสูตร
2.1 การกําหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาทุก
คน
2.2 มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกสหกิจศึกษา
2.3 นักศึกษาตองไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง ครั้งละ 16
สัปดาห
3 กระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
2.1 มีหนวยงานกลางในการติดตอประสานงาน
2.2 จัดสงแบบสํารวจความตองการรับนักศึกษาและแบบเสนองานสห
กิจศึกษาใหสถานประกอบการเสนองานอยางนอย 1 ภาค
การศึกษา
2.3 ความเหมาะสมของชองทางการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการสงจดหมายสมัครงานนักศึกษา
สหกิจศึกษาใหสถานประกอบการคัดเลือก
2.5 มีการนัดหมายการเขานิเทศงานของอาจารยลวงหนา และ
คณาจารยนเทศเขานิเทศงานตามระยะเวลาที่นัดหมาย

ความพึงพอใจตอการใหบริการ/ประสานงานกับศูนยฯ

**หมายเหตุ เนื่องจากไดมีการปรับแบบสอบถามในภาค 2/2555 และ 3/2555
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ตาราง ค 12 ความพึงพอใจของคณาจารยตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เกี่ยวกับการประสานงานนิเทศ ปการศึกษา 2555 (จาก 5 คะแนน)
ที่
1
2
3

หัวขอประเมิน

1/2555
4.66
4.39
4.72
4.59

การนัดหมายสถานประกอบการ
แผนที่สถานประกอบการ
การจัดเตรียมแฟมประวัตินักศึกษา
เฉลี่ยรวม

ภาคการศึกษา
2/2555
4.74
4.39
4.76
4.63

3/2555
4.59
4.22
4.56
4.46

เฉลี่ยรวม
4.66
4.33
4.68
4.56

ตาราง ค13 ประโยชนที่คณาจารยไดรับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม (จาก 5 คะแนน)
ระดับความคิดเห็น (1-5)

หัวขอการประเมิน

1/2555

2/2555

3/2555

เฉลี่ยรวม

1. ประโยชนที่สาขาวิชาไดรับจากสหกิจศึกษา

-

-

3.94

3.94

1.1 ไดรับขอมูลจากสถานประกอบการมาพัฒนารายวิชา/หลักสูตรให
ทันสมัยและเหมาะสม

-

-

4.18

4.18

1.2 ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการสรางความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในอนาคต

-

-

3.92

3.92

1.3 คณาจารยไดมีโอกาสเยีย่ มสถานประกอบการทําใหไดรบั ประสบการณ
เพิ่มเติมเปนประโยชนตอการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ

-

-

4.03

4.03

1.4 ไดมีโอกาสตอยอดโครงงานของนักศึกษาเปนงานวิจัยหรือบริการ
วิชาชีพ

-

-

3.63

3.63

หมายเหตุ เริ่มเก็บขอมูลในภาคการศึกษาที่ 3/2555
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ตาราง ค 14 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2555
สวนที่ 1 รูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ภาคการศึกษา

หัวขอพิจารณา

เฉลี่ยรวม

1/2555

2/2555

3/2555

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา

-

4.30

4.32

4.31

1.1 การกําหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษา
ทุกคน

-

4.56

4.54

4.31

1.2 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง

-

4.48

4.44

4.31

1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งละ 16 สัปดาห

-

4.36

4.43

4.31

1.4 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หนวยกิต)

-

4.21

4.14

4.31

1.5 จํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษา (8 หนวยกิต)

-

3.88

4.03

4.31

4.02

4.06

4.03

4.04

4.27

4.32

4.34

4.31

4.01

3.97

3.93

3.97

2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่กําหนดใหนักศึกษาสมัครงาน

3.93

3.92

3.77

3.87

2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมสมัครงานสหกิจศึกษา

4.10

4.26

4.16

4.17

2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน

4.06

4.11

4.11

4.09

2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ / สอบ
ขอเขียน

3.75

3.80

3.87

3.81

3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

4.13

4.12

4.15

4.14

4.13

4.11

4.09

4.11

4.03

3.71

3.86

3.87

3.3 ความเหมาะสมของหัวขอที่จัดอบรม / บรรยาย

4.14

4.24

4.23

4.20

3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย

4.21

4.23

4.25

4.23

3.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย

4.16

4.32

4.32

4.26

2. การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา
2.1 การกําหนดใหนักศึกษาสมัครงานกอนไปปฏิบตั ิงาน 1 ภาค
การศึกษา
2.2 นักศึกษาสมัครงานได 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการไดครั้ง
ละ 1 แหง

3.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (16.00-18.00
น.)
3.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผาน
เกณฑการประเมิน)
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สวนที่ 2 ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษา

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

เฉลี่ยรวม

1/2555

2/2555

3/2554

4.18

4.22

4.27

4.22

4.24

4.33

4.33

4.30

4.13

4.11

4.20

4.15

สวนที่ 3 คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ภาคการศึกษา

หัวขอพิจารณา

เฉลี่ยรวม

1/2555

2/2555

3/2555

4.08

4.00

3.93

4.00

4.11

4.07

3.97

4.05

3.99

4.09

4.00

4.03

3.99

4.01

3.93

3.98

1.4 การยื่นคํารองตางๆ

4.13

3.94

3.87

3.98

1.5 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับทะเบียนนักศึกษา

4.17

3.87

3.86

3.97

2. การใหบริการ : การจัดหางานสหกิจศึกษา

3.93

4.13

4.02

4.02

2.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)

4.08

4.29

4.28

4.22

2.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )

3.98

4.33

4.31

4.21

3.67

4.24

4.22

4.04

4.12

3.96

3.74

3.94

2.5 การประกาศผลการคัดเลือกตรงตามกําหนดการ

4.17

3.92

3.76

3.95

2.6 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา

3.84

4.01

3.82

3.89

1. การใหบริการ : ทะเบียนนักศึกษา
1.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
1.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
1.3 การกรอกแบบยืนยันคุณสมบัติกอนไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา

2.3 ความรู ความสามารถในการจัดหางานใหแกนักศึกษา
2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพื่อประกาศใหนักศึกษา
ทราบ
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สวนที่ 3 คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ (ตอ)
ภาคการศึกษา

หัวขอพิจารณา

1/2555

2/2555

3/2555

รวม

3. การใหบริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ

4.09

4.21

4.15

4.15

3.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)

4.08

4.24

4.21

4.18

4.06

4.30

4.26

4.20

4.17

4.20

4.17

4.18

3.4 การใหคําปรึกษาที่เหมาะสมแกนักศึกษา

4.16

4.23

4.16

4.18

3.5 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา

3.96

4.06

3.94

3.99

4. การใหบริการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.13

4.19

4.14

4.15

4.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind) (

4.19

4.19

4.20

4.19

4.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )

4.04

4.25

4.24

4.18

4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน

4.19

4.25

4.12

4.18

4.4 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบออนไลน

4.17

4.16

4.11

4.15

4.5 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา

4.05

4.10

4.02

4.05

5. คุณภาพในการใหบริการโดยรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ

4.08

4.21

4.17

4.15

3.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
3.3 การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจัด
บรรยายเตรียมสหกิจศึกษา
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ภาคผนวก ง
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ยุทธศาสตรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 1 การธํารงรักษาความเปนผูนําและพัฒนางานสหกิจศึกษาเพื่อกาวสูนานาชาติ
มาตรการที่ 1.1 สงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาเพื่อใหไดมาตรฐานสากล
แนวทางที่ 1.1.1 ยกระดับความเปนผูนําในการจัดสหกิจศึกษาใหไดมาตรฐาน สกอ.
แนวทางที่ 1.1.2 พัฒนาระบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย
แนวทางที่ 1.1.3 พัฒนาการดําเนินงานดานสหกิจศึกษาเขาสูระดับนานาชาติ
แนวทางที่ 1.1.4 สรางความรวมมือกับสถานประกอบการอยางยั่งยืน
มาตรการที่ 1.2 สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุก
แนวทางที่ 1.2.1 สงเสริมใหผลงานสหกิจศึกษาเปนที่รูจักในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางที่ 1.2.2 สงเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางที่ 1.2.3 เขารวมงานการเสนอผลงานสหกิจศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางที่ 1.2.4 ตีพิมพผลงานที่เกี่ยว ของกับสหกิจศึกษาในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางที่ 1.2.5 สงเสริมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธดานสหกิจศึกษา
แนวทางที่ 1.2.6 สงเสริมการศึกษาวิจัยดานสหกิจศึกษา
แนวทางที่ 1.2.7 สงเสริมการประกวดแขงขันผลงานสหกิจศึกษา
มาตรการที่ 1.3 สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 1.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนยฯ
ใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 1.3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองของผูที่เกี่ยวของ
กับงานสหกิจศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเปนบัณฑิตพึงประสงค
มาตรการที่ 2.1 เสริมสรางคุณภาพบัณฑิตใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
แนวทางที่ 2.1.1 ศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน
แนวทางที่ 2.1.2 เสริมสรางความรวมมือกับสาขาวิชาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
มาตรการที่ 2.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการทํางานของนักศึกษาและบัณฑิตอยางตอเนื่อง
แนวทางที่ 2.2.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาหลักสูตร
แนวทางที่ 2.2.2 พัฒนาหรือประยุกตแบบทดสอบสําหรับการวัดทักษะตางๆ
เพื่อใหนักศึกษาประเมินความพรอมของตนเอง
มาตรการที่ 2.3 สงเสริมการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อกาวสูโลกอาชีพ
แนวทางที่ 2.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากาวสูโลกอาชีพ
แนวทางที่ 2.3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับการเตรียมความพรอมของนักศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการที่ดี
มาตรการที่ 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหคลองตัว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางที่ 3.1.1 พัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนการลดขั้นตอนการทํางานและการพัฒนา
ไปสูการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
แนวทางที่ 3.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรการบริหารงานคุณภาพ ISO
มาตรการที่ 3.2 สงเสริมและพัฒนาระบบติดตามและประเมินความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของศูนยฯ
จากผูเกี่ยวของ
แนวทางที่ 3.2.1 พัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
แนวทางที่ 3.2.2 จัดทําระบบเก็บขอมูลผลการติดตามเพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงาน
มาตรการที่ 3.3 สงเสริมการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลหรือสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
แนวทางที่ 3.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีขีดความสามารถ
และเปนที่ยอมรับขององคกร
แนวทางที่ 3.3.2 ทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของศูนยฯ
มาตรการที่ 3.4 สนับสนุนและสรางสภาพ แวดลอมที่ดีใหเหมาะสมกับการทํางาน
แนวทางที่ 3.4.1 สรางการทํางานใหสอดคลองกับหลักการ Happy Work Place
แนวทางที่ 3.4.2 สงเสริมการจัดทํา 5ส ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยฯ
แนวทางที่ 3.4.3 รณรงคสรางจิตสํานึกใหบุคลากรมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ภายในศูนยฯ
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ผลการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเดน ป พ.ศ 2555
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
รางวัลระดับชาติ (2 รางวัล)
1. ผูบริหารสถานประกอบการดีเดน
ดร.ดิลก มูลวงษ
สถานประกอบการ
Hitachi Global Storage Technology (Thailand) Ltd.
2. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
ชื่อโครงงาน ระบบทดสอบการเปนไปตามมาตรฐานเอกซทรี
ชื่อนักศึกษา นายหัสดี พิมพสุวรรณ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
สถานประกอบการ
Bitmanagement Software GmbH เยอรมนี
รางวัลระดับเครือขาย
1. สถานศึกษาดาวรุงดานการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน (ระดับเครือขาย)
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
2. ผูปฎิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน อมตฉายา
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
3. สถานประกอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน
3.1 สถานประกอบการขนาดใหญ
Hitachi Global Storage Technologies(Thailand) Ltd.
กลุมบริษัท พี.ซี.เอส แมชีน
Seagate Technology (Thailand) Ltd. (Korat)
3.2 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
- Stieble Eltron Asia Ltd.
- STD Production Co.,Ltd.
- Tokico (Thailand) Ltd.
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4. ผูปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเดน
ดร.ดิลก มูลวงษ
สถานประกอบการ
Hitachi Global Storage Technology (Thailand) Ltd.
คุณภูมิพันธ รัศมีจันทร
สถานประกอบการ
Stiebel Eltron Asia Ltd.
คุณวิทยา โยธารินทร
สถานประกอบการ
Tokico (Thailand) Ltd.
5. โครงงาน/งานประจําสหกิจศึกษาดีเดน (โครงงานที่คัดเลือกตองมีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา)
5.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงงานหรืองานประจํา)
ชื่อโครงงาน
การออกแบบชุดอุปกรณจับยึดชิ้นงานสําหรับการวัดแรงผลัก Shipping Comb
และอุปกรณกําหนดตําแหนง HGA
ชื่อนักศึกษา
นายพงศธร วิชิโต
สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานประกอบการ
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

โครงงานการศึกษาเพื่อลดปญหาน้ํามันและไขมันจากโรงผลิตคลอริเนเตทพาราฟน
นางสาววนารี เชิดชู
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริษัท อินนิออส เอเซียติ๊ก เคมีภัณฑ จํากัด

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

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

ชื่อโครงงาน
นักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

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

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

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

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

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

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

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

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

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

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

โครงงานสภาเด็กและเยาวชน องคการบริหารสวนตําบลตาเกา
นายวิทูล ทองรส
รัฐศาสตร
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
องคการบริหารสวนตําบลตาเกา

6. นวัตกรรมสหกิจศึกษา
ชื่อนวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฎิบัติสหกิจศึกษา (Co-operative Education SelfReflection) เพื่อสงเสริมการประเมินพัฒนาตนเองของนักศึกษา
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
ชื่อโครงงาน ระบบทดสอบการเปนไปตามมาตรฐานเอกซทรี
ชื่อนักศึกษา นายหัสดี พิมพสุวรรณ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
สถานประกอบการ
Bitmanagement Software GmbH เยอรมนี
ชื่อโครงงาน การปรับปรุงสีของ Atmospheric gas oil โดยใชแรดินในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง
นักศึกษา
นายวิวัฒน อั่วกลาง
สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
สถานประกอบการ
Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd, Malaysia
โครงงาน
การศึกษาภายใตพื้นผิวโลก
นักศึกษา
นายซอและห ดือเระ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
สถานประกอบการ
Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA)
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สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 623/2556 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหนวยงาน)
ปการศึกษา 2555
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหนวยงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2555
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กลุ่ม ศนท., ศกน., ศสพ., สพค. 1-2 ก.ค. 56

กาหนดการเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานพัฒนาคณาจารย์
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 - อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
วัน/เวลา

กิจกรรม

สถานที่

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556
8.00 - 9.00 น.

12.00 - 13.30 น.
13.30 - 15.00 น.
(1 ชม. 30 นาที)
15.00 - 16.30 น.
(1 ชม. 30 นาที)
16.30 - 18.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ หารือกาหนดการดาเนินงาน และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน
คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม
---ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ--รับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม
---ศูนย์กิจการนานาชาติ--คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม
---สถานพัฒนาคณาจารย์--คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการเยี่ยมชม

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

9.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2
อาคารบริหาร
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร
ศูนย์กิจการนานาชาติ
สถานพัฒนาคณาจารย์
ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2
อาคารบริหาร

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
9.00 - 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม
---ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา--12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการ
เยี่ยมชม เพื่อจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
16.30 น.
คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร
ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2
อาคารบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อหน่วยงานหลังการประเมินในแต่ละหน่วยงาน
และกาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ
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รายละเอียดกิจกรรมการเยี่ยมชมแต่ละหน่วยงาน
กิจกรรม

เวลาที่ใช้ (โดยประมาณ)

1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และนาเสนอผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2555 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ

20 นาที

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องสาหรับการประชุมร่วมกัน)
2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้ างาน บุ คลากรของหน่ วยงาน คณาจารย์ และ
นักศึกษา

1 - 1½ ชั่วโมง

30 นาที

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องสาหรับการสัมภาษณ์ด้วย)
4. เยี่ยมชมสถานที่

20 นาที

5. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินต่อหน่วยงาน

20 นาที

รวมเวลาโดยประมาณ

3 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ศูนย์กิจการนานาชาติ และสถานพัฒนาคณาจารย์ มีกาหนดเวลาเยี่ยมชมน้อยกว่าเวลานี้
ให้ปรับเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม
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