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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประจ าปี การศึกษา 2556 จั ดทาขึ้นเพื่อรายงานและวิเคราะห์ผ ลการดาเนินงานของศูนย์ส หกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพในรอบปีการศึกษา 2556 (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557) โดยมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในมิติ
ต่างๆ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้
ในปีการศึกษา 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.71 (จาก
ระดับคะแนน 5) ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน เพื่อประเมิน
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผ ลในการแปรนโยบายสู่การปฏิบัติงานขององค์กร จานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผ ลการ
ประเมินในระดับคะแนน 5
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและการจัดการ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองค์กรประกอบด้วย
4 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายใน จานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพ จานวน 8 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 4 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ และระดับ
คะแนน 3 จานวน 1 ตัวบ่งชี้
จากผลการประเมิ น ตามองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ศู น ย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขของหน่วยงาน ดังนี้

ก-1

จุดเด่น
 มีการดาเนินงานอยู่ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย
 มีการควบคุม การกากับ การติดตาม และการประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีทสี่ อดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
 มีระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาช่วยให้การดาเนินงานมีความคล่องตัว สามารถควบคุมความเสี่ยงที่ มีผล
การต่อการดาเนินงาน
 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชา และนักศึกษาทุกคนได้รับการนิเทศ
จากคณาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
 สถานประกอบการได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักศึกษาส่วนใหญ่มีโอกาสได้งาน
ทาหลังจากสาเร็จการศึกษา
 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางเสริมจุดเด่น
 ควรมีโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ควรมี ร ะบบการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ งานระบบสารสนเทศสหกิจ ศึก ษาและการให้ ข้อ มู ล
ป้อนกลับแบบ Real Time เพื่อลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานสหกิจศึกษาให้เหลือน้อย
ที่สุด
 ควรมีการพัฒนากระบวนการดาเนินงานสหกิจศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย
 ควรมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกั บมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
จุดอ่อน
 ขาดการจัดพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 คณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของคณาจารย์ นิ เ ทศในการเข้ าร่ ว มรับ ฟัง การนาเสนอความก้าวหน้ าและผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
 จานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศมีจานวนน้อย
ก-2

 จานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยมีจานวนน้อย
แนวทางการแก้ไขจุดอ่อน
 เพิ่มโอกาสหรือช่องทางให้นักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศได้มีโอกาสพบกันเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น การจัด Co-op Job fair การใช้ระบบการ
สื่อสารสองทาง เป็นต้น
 ควรมีการส่งคณาจารย์นิ เทศเข้ารั บการอบรมกับหน่วยงานที่สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับรอง หรือจัดอบรมคณาจารย์นิเทศ มทส. ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย
 เพิ่มโอกาสให้คณาจารย์ นิ เทศได้เข้าร่ ว มรับฟังการนาเสนอความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานของ
นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา โดยจั ด ให้ มี ก ารนิ เ ทศงานควบคู่ กั บ กิ จ กรรมการน าเสนอความก้ าวหน้ า การ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือใช้ระบบการสื่อสารสองทาง
 ขอความร่วมมือจากสานักวิชาในการจัดส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ
 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 ควรมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
การดาเนินงานที่เป็นเลิศ (หากมี)
-
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ส่วนที่ 1
บทนำ

ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 แนวคิด “สหกิจศึกษำ” มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งแรกในประเทศ
ไทย สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากาลังคนด้วยการผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่กาลังพัฒนาสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนและเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2536
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความ
ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ของประเทศไทย จึงได้ ว างกรอบแนวคิ ดให้ ม หาวิท ยาลั ยเป็ น สถาบั น การศึก ษาที่ มี
เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมต่ อการพั ฒ นา (Technoware) มี บุ คลากรที่ สามารถใช้ เทคโนโลยี เพื่ อการพั ฒนาที่
เหมาะสม (Humanware) มี การจั ดการ ทรัพ ยากรให้ เหมาะสมกั บ การท างาน (Orgaware) และมี ก าร
จัดการข้อมูลข่าวสาร (Infoware) จากแนวคิด ดังกล่าวนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีที่มี
ความแตกต่างจากหลักสูตรที่เคยมีมา โดยมุ่งหวังให้บัณฑิต “รู้ชัด ปฏิบัติได้”
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จัก มหาวิทยาลัย
จึงได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานประกอบการขึ้น
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย ผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีชื่อเสียง และผู้แทนจากภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ทา
ให้บัณฑิตที่จบไปมีคุณสมบัติตรงตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย นั่นคือ มีงานทา เป็นที่รู้จักและยอมรับ
จากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ส่งผู้แทนของมหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานด้านสหกิจ
ศึกษา ณ ต่างประเทศ และนาระบบ “สหกิจศึกษำ” (Cooperative Education) มาเป็นส่วนประกอบ
ในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา โดยระบบสหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของการสร้างเสริม
ประสบการณ์ วิช าชีพ เพื่ อน าภาคทฤษฎี ไปสู่ การปฏิ บัติ ได้ จริงและเป็ น ระบบที่ ประสบความส าเร็จใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพราะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี และยัง
ก่อให้ เกิดประโยชน์ ร่ วมกัน แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา มหาวิทยาลั ย และสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พัฒนาระบบสหกิจศึกษาขึ้นในประเทศ จึงนับ
ได้ว่าสหกิจศึกษาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 สั ปดาห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้
จัดการเรียนการสอนเป็นระบบไตรภาค (Trimester) เพื่อให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร 4
ปี

ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ตั้ งหน่ ว ยงานกลางภายใต้ น โยบายการรวมบริ ก าร
ประสานภารกิจ ซึ่งมีชื่ อว่า “โครงกำรสหกิจ ศึกษำและพั ฒ นำอำชีพ ” (Cooperative Education
and Career Development Project)” ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่การจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้ แก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การ
จัดหาตาแหน่ งงานสาหรับ นั กศึกษาสหกิจศึกษา การประสานงานระหว่างสานักวิช าต่างๆ และสถาน
ประกอบการ โดยการดาเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาฯ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่
ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หารโครงการฯ ซึ่งมีโครงสร้างการบริห ารงานเทียบเท่ากับโครงสร้างการ
บริหารงานของศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ได้ในอนาคตหากโครงการมีการดาเนินงานที่
ประสบความสาเร็จ นอกเหนือจากการดาเนินงานด้านสหกิจศึกษาแล้ว โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพยังได้รับมอบหมายให้เป็นหน่ายงานดาเนินการ “งานพัฒนาอาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ และ มีความพร้อมในการทางานหลังจากจบการศึกษา เนื่องจากสหกิจศึกษาเป็น
ช่องทางหนึ่ งในการพั ฒ นาอาชีพ ของนั กศึกษาในอนาคต โดยนักศึกษามีโอกาสไปปฏิบั ติงานในสาขา
วิชาชีพก่อนจบการศึกษา ทาให้สามารถค้นพบตนเองได้ว่ามีความชอบและมีความถนัดในสาขาวิชาชีพที่
ตนเองเรียน ซึ่งนักศึกษายังมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองได้หากพบว่าสิ่งที่สนใจนั้นไม่ใช่สิ่งที่
ตนเองมีความถนัด
1.2 ประวัติควำมเป็นมำ
ระบบสหกิจ ศึก ษาเป็ น การผสมผสานการเรีย นในชั้น เรีย นร่ว มกับ การปฏิ บั ติงานจริงใน
สถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
แรกของประเทศไทยที่นาระบบสหกิจศึกษามาบรรจุในหลักสูตรปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดย
กาหนดให้ นั กศึ กษาต้องปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการเต็ มเวลาตลอดภาคการศึ กษาไม่ต่ ากว่า 16
สัปดาห์ เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย เป็นการ
พัฒ นาความสามารถเชิงวิชาการและการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ริเริ่มแนวคิด การจัดการศึกษาที่เรียกว่า “Cooperative
Education” หรื อ “สหกิ จ ศึ ก ษำ” อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2535 โดยการแต่ ง ตั้ ง
“คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” ซึ่งประกอบด้วยคณะ
ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม และสานักวิชาต่าง ๆ ทาหน้าที่พิจารณารูปแบบและโครงสร้างการดาเนินงาน
สหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้น และขอข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาจากสมาคมสหกิจศึกษาโลก
(World Association for Cooperative Education : WACE) นอกจากนี้ ม หาวิท ยาลั ย ฯ ได้ ส่ งผู้ แ ทน
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศซึ่งมีการดาเนินงานด้านสหกิจ
ศึกษาได้ป ระสบผลสาเร็จ เป็ น อย่างดี เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศ
สหพัน ธรัฐเยอรมนี ในปี การศึกษา 2536 มหาวิทยาลั ยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีรุ่น แรก
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จานวน 3 สานักวิชา ได้แก่ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สานักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร และสานักวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และจัดการศึกษาของมหาวิทยาลั ยฯ เป็นระบบ 3 ภาคการศึกษา หรือไตรภาค
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ รูป แบบสหกิจศึกษาซึ่งนักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง 16 สัปดาห์
โครงสร้ างการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ยฯ เน้ น ความคล่ อ งตัว ในการด าเนิ น งานโดย
คานึงถึงประสิทธิภาพในการบริการ และเน้นหลักการของการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศจัดตั้ง “โครงกำรสหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ”
ขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษา โดยจัดระบบการเรียนการสอนควบคู่กั บการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) เพื่ อ แสวงหาและพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ และเอกชนในการด าเนิ น งานด้ า น
สหกิจศึกษา
3) เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า หลั ก การของสหกิ จ ศึ ก ษาจะสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มากน้อย
เพียงใด
4) เพื่อตอบสนองโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความร่วมมือกับกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่ง
แ ค น า ด า ( Human Resource Development Project, Canadian University
Technology Consortium – HRD, CUTC) ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยในโครงการมุ่งเน้นด้าน
สหกิจศึกษา
ในขณะนั้นโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นโครงการนาร่องเพื่อทดลองหาวิธีการ
และแนวทางการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
“คณะกรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ” ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้แทนจากภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ หรือภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ และคณะผู้แทนจากสานักวิชา
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลั ยฯ ทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย กาหนดรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการดาเนิ น
โครงการ อนุมัติแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และประสานงานระหว่างสานักวิชากับโครงการสหกิจ
ศึกษาฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง คือ “คณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ” ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านนโยบาย และรูปแบบการปฏิบัติงาน
ของโครงการสหกิจศึกษาฯ และมอบหมายให้อาจารย์ ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร อาจารย์ประจาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ดารงตาแหน่ง “หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ”
หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการดาเนินงานของ
สานักงานโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การบริหารงาน
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แบ่ งออกเป็ น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ ายสหกิจศึกษา ฝ่ ายแนะแนวอาชีพ ฝ่ ายจัดหาอาชีพ และฝ่ ายธุรการ มี
เจ้ า หน้ า ที่ สหกิ จ ศึ ก ษาท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการประสานงานกั บ นั ก ศึ ก ษา คณ าจารย์ และ
สถานประกอบการในเรื่องการรั บ สมัครนักศึกษาเข้าร่ว มโครงการ การเตรียมความพร้อม การจัดหา
งานสหกิ จ ศึ ก ษา การประสานงานการเดิ น ทางนิ เทศงานของคณาจารย์ และการด าเนิ น กิ จ กรรม
สหกิจศึกษาอื่น ๆ จนครบกระบวนการ
มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้วิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาเลือกสาหรับทุกสาขาวิชา โดยสาขาวิชา
เป็นผู้กาหนดภาคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา และมีรูปแบบการจัดการรายวิชาสหกิจ
ศึกษาดังนี้
- กาหนดให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา
- กาหนดให้จัดภาคสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 3 และหรือชั้นปีที่ 4
- หลักสูตรสหกิจศึกษาแต่ละภาคการศึกษา มีค่า 6 หน่วยกิต รวมเป็น 12 หน่วยกิต
- นั กศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับ
“ผ่าน” ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
- นักศึกษาที่สมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถขอเปลี่ยนไปเป็นนักศึกษาปกติ หรือ
Non Co-op ได้โดยผ่ านการพิ จารณาของคณะกรรมการประจาส านั กวิช าที่ นักศึกษา
สังกัด
- นั กศึกษาปกติ หรื อ Non Co-op ต้ องเรียนวิช าทดแทนสหกิจศึกษาตามที่ส านั กวิช าที่
นักศึกษาสังกัดได้กาหนดไว้ เป็นจานวน 12 หน่วยกิต
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยพิจารณาจากผล
การเรียนและความประพฤติไว้ดังนี้
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามที่สาขาวิชากาหนด แต่ต้องไม่ต่ากว่า 2.00
- สอบผ่านรายวิชาซึ่งสาขาวิชากาหนดไว้ว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสาย
วิชาชีพ
ในปี 2537 นี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ “สมาคมสหกิจศึกษาโลก” (World
Association for Cooperative Education: WACE) เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ย นนักศึกษา
สหกิ จ ศึ กษากั บ มหาวิท ยาลั ย ในต่ างประเทศ และส่ งเสริมการดาเนิ น งานสหกิจ ศึก ษานานาชาติข อง
มหาวิทยาลัยฯ
เมื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รุ่นแรกที่รับมาในปีการศึกษา 2536 เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3
ปีการศึกษา 2538 จึงมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่กาหนดสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาฯ และ
ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จานวน 123 คน ในสถานประกอบการ 84 แห่ง และในจานวนนั้นมีนักศึกษา
สหกิจศึกษานานาชาติ จานวน 3 คน ไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
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สถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งรับนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิ บัติงานเห็นถึงประโยชน์ของการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา จึงให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ โดยรับนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่น
ต่อ ๆ มา การยอมรับของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตนับเป็นความสาเร็จของการดาเนินงาน
สหกิจศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้กาหนดให้สหกิจศึกษาเป็น
รายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรสาหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส B40 เป็นต้นไป
และต่อมาได้กาหนดให้หน่วยกิต รายวิชาสหกิจศึกษา มีค่าเท่ากับ 5 หน่วยกิต รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
หรือ Pre Co-op มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อขอความเห็นชอบ
รับรองและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ผ่าน
การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาทุกคน โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้ แทนได้ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจาทุกปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนา สห
กิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 12 ร่วมกับ WACE ในปี พ.ศ. 2544 และมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผู้แทนเข้ าร่วม
การประชุ ม สั ม มนาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ที่ จั ด โดย WACE ครั้งที่ 11 ณ กรุ งวอชิ งตั น ดี ซี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และการประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองนาโงย่า ประเทศ
ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2542 และ 2543 ตามลาดับ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกของสมาคมสหกิจศึกษา
โลก (WACE) เข้าร่วมประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติครั้งที่ 12 ดังกล่าว
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัด “กำรประชุมสัมมนำสหกิจศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 1”
หัวข้อแนวทางการจัดระบบการศึกษาผสมผสานการเรียนและการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 28 – 29
กรกฎาคม 2543 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็ น เจ้ าภาพจั ดการประชุมสั มมนาสหกิจศึกษานานาชาติ ในปี พ.ศ. 2544 และส่ งเสริม
ความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ รู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษาแก่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย รวมถึ งการ
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
สหกิจศึกษานานาชาติ การประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาระดับชาติในครั้งนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติ
จาก ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ซึ่งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้นมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ และมีผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาฯ จานวน 224 คน
สถาบั นอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยเริ่มรู้จักรูปแบบสหกิจศึกษามากขึ้นจากการจัด
ประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 และมีห ลายสถาบันให้ ความสนใจการจัดการศึกษาใน
รูปแบบสหกิจศึกษาโดยขอเข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดาเนินงานของโครงการสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพในขณะนั้น รวมถึงให้ความสนใจเข้าร่วม “กำรประชุมสัมมนำสหกิจศึกษำนำนำชำติ ครั้งที่
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12” (The 12th World Conference on Cooperative Education) ในหั ว ข้ อ “Globalization of
Cooperative Education: Adoption of Borderless System” ระหว่ า งวั น ที่ 25 – 27 กรกฎาคม
2544 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการนี้ท่านประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณ
สู ล านนท์ ให้ เกี ย รติ ม าเป็ น ประธานในพิ ธี เปิ ด การประชุ ม สั ม มนาฯ ด้ ว ย ซึ่ งมี ผู้ ล งทะเบี ย นเข้ า ร่ว ม
ประชุมสัมมนาฯ จานวน 201 คน จาก 22 ประเทศ โดยมีประเด็นในการประชุมสัมมนาฯ ดังนี้
(1) Globalized Cooperative Education
(2) New Modalities of Tripartite Collaboration in Globalized Cooperative Education
(3) Networking Strategies and Role of WACE in a Globalized Cooperative Education
นอกจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้นารูปแบบสหกิจศึกษามาใช้เป็นแห่งแรก
ในประเทศไทยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ริเริ่มการจัดตั้ง “สมำคมสหกิจศึกษำไทย” ในปี พ.ศ. 2544 โดย
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ บ ริ ห ารและผู้ แ ทนจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เห็ น
ความสาคัญของการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา จานวน 14 คน โดยมี ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน
ดารงตาแหน่ง “นำยกสมำคมสหกิจศึกษำไทย” จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ แต่การดาเนินงานของสมาคม
สหกิจศึกษาไทยในช่วงเริ่มต้นยังไม่ มีที่ตั้งสานักงานและไม่มีบุคลากรประจาจึงยังไม่มีการดาเนินกิจกรรม
ใด ๆ ต่อมาสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เล็งเห็ นประโยชน์ ของการจัดหลักสู ตร
สหกิจศึกษาจึงได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมสหกิจศึกษำ” โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิ
ด่านกิ ตติกุ ล หั ว หน้ าโครงการสหกิจ ศึ กษาฯ ในขณะนั้ น ร่ว มเป็ น อนุ กรรมการ และต่ อมาเปลี่ ย นเป็ น
“คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน” โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมเป็นกรรมการ และในระหว่างปี พ.ศ.
2545 - 2547 รั ฐ บาลโดยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) มี น โยบายสนั บ สนุ น ให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษาโดยใช้สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบ และ
ให้งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วม “โครงการสหกิจศึกษานาร่อง” จานวน 60 แห่ง เป็น
การสนับสนุนเงินให้แก่นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา คนละ 10,000 บาท แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองแล้วจึงไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดาเนินโครงการสหกิจศึกษานาร่องทั้ งหมด
5 รุ่ น ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึ ง 2549 และได้ ม อบหมายให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ด าเนิ น
โครงการวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการสหกิจศึกษานาร่อง จานวน 5 รุ่นที่เสร็จสิ้นลงไปแล้วนั้น ใน
การนี้ผลจากการวิจัยดังกล่าวพบว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสถานศึ กษาและสถานประกอบการเห็นตรงกัน
ว่าสหกิจศึกษามีประโยชน์ อย่างยิ่งในการพัฒ นาศักยภาพบัณ ฑิต เห็นควรให้มีการส่ งเสริมและพัฒ นา
โครงการนี้ต่อไป และพบว่าปัญหาและอุปสรรคสาคัญเกิดจากการที่ผู้เกี่ยวข้องไม่เข้าใจหลักการสหกิจ
ศึกษาอย่างถ่องแท้ หลังจากนั้นสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีโครงการจัดทาแผนกล
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ยุทธ์ในการพัฒนาสหกิจศึกษาของประเทศ และแต่งตั้งผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 2
คน คือ อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาฯ (ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2551)
และ
ดร.อลงกต ยะไวทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในขณะ
นั้น ร่วมเป็นคณะทางานในการจัดทาแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกิจศึกษาของประเทศด้วย และสมาคม
สหกิจศึกษาไทยเริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒ นาการดาเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศไทยร่วมกับ
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้นจึงจัดให้ มีการเลื อกตั้งกรรมการบริห ารสมาคม
สหกิจศึกษาไทยโดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ อำจำรย์ ดร.กัณทิมำ ศิริจีระชัย ซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูน ย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2552) เป็น
“เลขำธิกำรสมำคมสหกิจศึกษำไทย” และเสนอให้จัดตั้งสานักงานสมาคมสหกิจศึกษาไทยไว้ที่สานักงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนในเรื่องสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์สานักงาน โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยั งสนับสนุน
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย
อีกด้วย
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้นาหลักสูตรสหกิจศึกษาไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษา
อย่ างแพร่ห ลายและให้ ความสนใจสอบถามข้อมูล ขอเข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมการดาเนิ นงาน
สหกิจ ศึกษาของมหาวิทยาลั ย ฯ อย่ างต่อเนื่ อง ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สมาคมสหกิจศึกษาไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด กำรประชุมสัมมนำ
สหกิจศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การดาเนินงานสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 –
30 กรกฎาคม 2551 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานสหกิจศึกษาทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้จานวน 263 คน จาก 80 หน่วยงานทั่วประเทศ ต่อมา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดให้วันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสหกิจ
ศึกษำไทย” และกาหนดจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 และได้มีการ
ประกาศเกียรติคุณให้ ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน เป็น “บิดำแห่งสหกิจศึกษำไทย” อีกด้วย งาน
วันสหกิจศึกษาไทยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีจนถึงปัจจุบัน และได้มีการมอบรางวัลให้กับ
บุคคลและหน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานสหกิจศึกษาด้วยดี โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รั บ
รางวัลระดับชาติดังต่อไปนี้
- ปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดาเนินงาน
สหกิจ ศึ กษาดี เด่ น ระดั บ ชาติ ” และ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สื บ ค้ า อธิ การบดี
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ได้รับรางวัล “ผู้ บริห ารสหกิจศึกษาในสถานศึกษา
ดีเด่น ระดับชาติ”
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- ปี พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ” ต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 2 และโครงงานสหกิจศึกษาของ นางสาวปัทมา อนิ วัตกุลชัย นักศึกษาสาขาวิช า
เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) ได้รับรางวัล “โครงงาน/งานประจาสห
กิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ” ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ใน
หัวข้อ “ลดการ Reject ที่มีสาเหตุจาก Forklift ให้เหลือ 0.0125% ”
- ปี พ.ศ. 2555 นายหัสดี พิมพ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ (ระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ) ได้ รั บ “รางวั ล นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ดี เด่ น
ระดับชาติ”
- ปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดาเนินงาน
สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ”
นอกจากนี้สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง “การพัฒ นา
สห กิ จ ศึ ก ษ าน าน าชาติ แ ละขยายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ” (The International Seminar on
International Cooperative and Work – Integrated Education: Expanding Sustainable
Networking) ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
โดยเชิญสมาชิกของ WACE ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย
ควำมร่วมมือด้ ำนสหกิจศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีแ ละสมำคมสหกิจศึกษำโลก
(WACE)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เป็นสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2537 และได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสหกิจศึกษาซึ่งจัดโดย WACE ทั้งที่เป็นการ
ประชุ ม ระดั บ นานาชาติ และระดั บ ภาคพื้ น เอเชีย แปซิ ฟิ ค จนกระทั่ งได้ รับ เลื อ กเป็ น เจ้าภาพจั ด การ
ประชุมสัมมนาวิชาการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างความ
ร่วมมือกับ WACE อย่างต่อเนื่องโดยการส่งผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ WACE
ดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2546 - มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ
ครั้งที่ 13 ณ HBO-RAAD เมืองรอธเธอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์
ปี พ.ศ. 2550 - มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ
ครั้งที่ 15 ณ Nanyan Technological University ประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2553 - WACE ได้ปรับสถานภาพสมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ เป็น Bronze Partnership
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- มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาระดับภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2554 - WACE ได้ปรับสถานภาพสมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ เป็น Silver Partnership
- มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ส่ ง ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ
ครั้งที่ 17 ณ Drexel University เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2554
-ได้ รั บ การเสนอให้ จั ด ตั้ ง International Satellite Office (ISO) ภายใต้ ก าร
กากับของกรรมการ บริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ไปยังภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ณ หน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2555 - ร่วมประชุมสัมมนา 9th International Conference on Cooperative &
Work – Integrated Education ณ Bahcesehir University กรุงอิสตันบูล
ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2555
- ร่วมประชุมสัมมนา WACE’s 9th International Symposium on
Cooperative & Work-integrated Education ณ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2555
ปี พ.ศ. 2556 - ร่วมประชุมสัมมนา 18 th WACE World Conference on Cooperative
& Work-integrated Education ณ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่าง
วันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2556
รายนามผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน มีดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
 ดารงตาแหน่งหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2538 - 18 เมษายน พ.ศ. 2542
2. อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล
 ดารงตาแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2542 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2546
3. อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
 ดารงตาแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 ดารงตาแหน่งหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547- 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551


ดารงตาแหน่งรักษาการผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551- 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552- 30 กันยายน พ.ศ. 2552
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฒ
ั ไทยอุดม
 ดารงตาแหน่งรักษาการแทนรองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 - 15 เมษายน พ.ศ. 2552
 ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
 ดารงตาแหน่งรักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552- 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552- 30 กันยายน พ.ศ.2554
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี
 ดารงตาแหน่งรักษาการแทนรองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
 ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 29 กันยายน พ.ศ. 2554
 ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
3. ปรัชญำ
สหกิจศึกษาเสริมสร้างบัณฑิตให้ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน
4. วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ และดารงความเป็นผู้นาสหกิจศึกษาของประเทศเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
5. พันธกิจ
1) จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาชีพ
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2) จั ด เตรี ย มความพ ร้ อ มนั กศึ ก ษ าใน ทุ ก ๆ ด้ า น ที่ จ าเป็ น ต่ อ การป ฏิ บั ติ ง าน ใน
สถานประกอบการก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) ประสานการนิ เทศงานสหกิ จ ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4) พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศ
6. โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน
6.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ ”
โดยมีคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กากับ ดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนและนโยบายที่กาหนด โดยมีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานดังนี้
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อธิกำรบดี

คณะกรรมกำรประจำศูนย์ฯ

รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป

หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
งำนสหกิจศึกษำ

หัวหน้ำฝ่ำย
พัฒนำอำชีพ

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

- งานพัฒนาคุณภาพ
งานสหกิจศึกษา
- งานพัฒนาเครือข่าย
สหกิจศึกษา
- งานพัฒนาเครือข่าย
บัณฑิต มทส.
- งานสหกิจศึกษา
นานาชาติ
- งานจัดการลูค้า
สัมพันธ์
-งานแนะแนวให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษา

- งานเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
- งานพัฒนาอาชีพ
- งานกิจกรรมเรียนรู้
ผลสะท้อนกลับของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

หัวหน้ำฝ่ำย
สำรสนเทศ
สหกิจศึกษำ
- งานดูแล ปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต์
- งานพัฒนาระบบ
MIS ของศูนย์ฯ
- งานแบบสอบถาม
ข้อสอบและเอกสาร
ออนไลน์ต่าง ๆ
-งานสนับสนุนข้อมูล
แก่ฝ่ายต่าง ๆ

6.2 คณะกรรมกำรประจำศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดมีบทบาท
หน้าที่กาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ รวมทั้งการให้คาแนะนาปรึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ดาเนินการได้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วย
12

1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กังองค์กรชุมชน
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผู้แทน
6. คณบดีสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือผู้แทน
7. คณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้แทน
7. คณบดีสานักวิชาแพทยศาสตร์หรือผู้แทน
9. คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์หรือผู้แทน
10. คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์หรือผู้แทน
11. ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษาหรือผู้แทน
12. ผู้อานวยการเทคโนธานีหรือผู้แทน
13. ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือ
ในการดาเนินงานสหกิจศึกษา (3-5 คน)
14. ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร
สหกิจศึกษามหาบัณฑิตและสหกิจศึกษาดุษฎีบัณฑิต
15. ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
16. รองผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7. บุคลำกร
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 14 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557)
วุฒิกำรศึกษำ
จำนวนบุคลำกร

รวม

ต่ำกว่ำ ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5

1

4

-

-

2. ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา

5

-

4*

1

-

3. ฝ่ายพัฒนาอาชีพ
4. ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา

3

-

2

1

-

1

-

1

-

-

14

1

11

2

-

รวม

* หมายเหตุ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 คน
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8. ภำระหน้ำที่และกำรบริกำร
1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีภาระหน้าที่ดังนี้
- งานประสานการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษา
คณาจารย์นิเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีส่ นับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
- งานจัดทาแผนนิเทศและประมาณการค่าใช้จ่ายในการนิเทศงานนักศึกษา
- งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษาและรับคาร้องต่าง ๆ
- งานประสานกับประธานคณาจารย์นิเทศทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษา
- งานวางแผน งบประมาณ และการเงินของศูนย์ฯ
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฯ
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานประสานการจัดประชุมต่าง ๆ ของศูนย์ เช่น ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศ ประชุมศูนย์
ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์ฯ
- งานจัดทาแฟ้มประวัติการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
- งานประสานการจัดทาสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาและเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น
- งานธุรการต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล การจ้างนักศึกษาช่วยงาน
ประสานการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานจากสถานศึกษาภายนอก มทส.
- งานพัสดุสานักงาน เป็นต้น
2. ฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ มีภาระหน้าที่ดังนี้
- งานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย
- งานจัดหาและติดตามงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น
การประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาไปยัง เครือข่ายสหกิจศึกษา เช่น สถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม
หอการค้า สมาคมวิชาการวิชาชีพ และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ เป็นต้น
- งานจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เช่น การจัดส่ง ส.ค.ส. ของที่ระลึก จัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา เป็นต้น
- งานเครือข่ายบัณฑิต มทส. เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา
- งานสหกิจศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอก
- งานสหกิจศึกษานานาชาติ เช่น การพัฒนาเครือข่ายและจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ การ
เตรียมความพร้อมและให้คาปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
- งานอบรมเตรียมความพร้อมพนักงานที่ปรึกษา ฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาน
ประกอบการ
- งานวิจัยสหกิจศึกษา
- งานพิจารณาคาร้องของนักศึกษาในกรณีต่าง ๆ
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- งานแนะแนวให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา เช่น ให้ข้อมูลการเลือกสถานประกอบการ การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นต้น
3. ฝ่ำยพัฒนำอำชีพ มีภาระหน้าที่ดังนี้
- งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เช่น การทดสอบ EQ การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา การพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการทางาน เช่น
ทักษะการสื่อสาร การเขียนรายงานและการนาเสนอ เทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง
- งานจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2
มั ช ฌิ ม นิ เทศสหกิ จ ศึ ก ษา ปั จ ฉิ ม นิ เทศสหกิ จ ศึ ก ษา กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาพบอาจารย์ ที่ ป รึก ษาก่ อ นไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมสัมภาษณ์สัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมรายงาน
ความก้าวหน้าระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
- งานเตรีย มความพร้อมนั กศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เช่น กิจกรรมแนะนาสหกิจศึกษา
นานาชาติ กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษสาหรับสถานประกอบการ Fun English with
Friends และ Inter Coop Experiences Sharing เป็นต้น
- งานพัฒนาอาชีพ เช่น คลินิกงานอาชีพ ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับแหล่งงานบัณฑิต การสัมภาษณ์
งานบัณฑิต ประกาศงานบัณฑิตและรับสมัครงานบัณฑิต กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณ ฑิต งานติดตาม
บัณฑิต และวิเคราะห์สภาพการจ้างงานความต้องการแรงงานของตลาดแรงงาน เป็นต้น
- งานบริการข้อมูลบัณฑิตแก่สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงานบัณฑิต
- งานจัดกิจกรรมเรียนรู้ผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทาให้ทราบความคิดเห็น
ความคาดหวัง ของนักศึกษามาปรับปรุงการให้บริการ
- งานประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) และกิจกรรมการฝึกอบรมต่าง ๆ
- งานแนะแนวและให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษาก่อนไปปฏิ บัติงานสหกิ จศึกษา เช่น การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติย่อ และการพัฒนาตนเอง เป็นต้น
4. งำนสำรสนเทศสหกิจศึกษำ มีภาระหน้าที่ดังนี้
- งาน MIS เช่น ดูแลและปรับ ปรุงและพัฒ นาเว็บไซต์ศูนย์ส หกิจศึกษาฯ ดูแลและปรับปรุง
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ เป็นต้น
- งานจัดทาข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา
- งานดูแลและสืบค้นฐานข้อมูลสถานประกอบการ (Oracle)
- งานแบบสอบถามออนไลน์ การทดสอบ EQ กิจกรรมก่อนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
- งานข้อสอบออนไลน์รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
- งานพัฒนาระบบการดาเนินงานสหกิจศึกษาออนไลน์ (SUT-CAMS)
- งานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในแต่ละภาคการศึกษาและปีการศึกษา
15

9. งบประมำณ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2556 จาก มทส.
จานวน ทั้งสิ้น 6,430,000 บำท ดังนี้
กิจกรรม
1.
1.

2.

3.

งำนประจำศูนย์สหกิจศึกษำฯ
1.1 กิจกรรมเตรียมสหกิจศึกษา
1.2 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา
1.3 กิจกรรมประชุม/สัมมนา
1.4 กิจกรรมแนะแนวและพัฒนาอาชีพ
1.5 กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ
1.6 กิจกรรมสหกิจศึกษาในประเทศ
1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/
กิจกรรม
งบประมำณโครงกำรและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.1 โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพ
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานการดาเนินงานสหกิจศึกษา
2.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจ
ศึกษานานาชาติ
2.3 โครงการพัฒนาความร่วมมือสหกิจ
ศึกษานานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2.5 งบวัสดุห้องสมุด
2.6 งบพัฒนาบุคลากร
2.7 ค่าล่วงเวลาพนักงาน
2.8 งบรับรองหน่วยงาน
งบหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

ปีงบประมำณ (บำท)
2555
2556
2557
3,086,900.00 3,240,900.00 3,403,000.00
337,400.00
405,900.00 435,400.00
2,000,000.00 2,000,000.00 2,046,600.00
10,000.00
10,000.00
10,500.00
80,000.00
100,000.00 117,500.00
110,000.00
110,000.00 155,000.00
64,000.00
48,000.00
48,000.00
485,500.00
567,000.00
590,00.00
590,000.00

890,000.00 3,000,000.00

-

-

300,000.00

-

-

800,000.00

500,000.00

800,000.00 1,000,000.00

10,000.00
10,000.00
30,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
500,000.00 4,015,561.00
ปรับปรุงอาคาร
สานักงาน

ปรับปรุงอาคาร
สานักงาน

10,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
200,000.00
ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

รวมทั้งสิ้น 4,176,900.00 8,146,461.00 6,603,000.00
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10. สรุปผลกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ มุ่งเน้นการประสานงาน การให้บริการ และอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก มทส. เพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
ด้วยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในระดับปริญญาตรี 5 สานักวิชา ได้แก่ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 สาขาวิชา สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 2 สาขาวิชา (7 กลุ่มวิชา) สานักวิชาแพทยศาสตร์ 2 สาขาวิชา
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 17 สาขาวิชา และสานักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 สาขาวิชา รวมเป็น 25 สาขาวิชา
ปัจจุบันมีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้วทั้งสิ้น 18,135 คน (นับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2538 ถึง
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556) โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมดาเนินการสหกิจศึกษาแล้ว 3,555 แห่ง
ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)
10.1 ข้อมูลนักศึกษำสหกิจศึกษำและตำแหน่งงำนที่ได้รับกำรเสนอจำกสถำนประกอบกำร
(ปีการศึกษา 2556)
ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2556 จานวน
649 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 จานวน 634 คน และในภาคการศึกษาที่ 3/2556 จานวน 306 รวม
ทั้งสิ้น 1,589 คน ในภาพรวมแล้วศูนย์สหกิจศึกษา ฯ สามารถจัดหาตาแหน่งงานในเชิงปริมาณได้มากกว่า
จานวนนักศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 จานวนนักศึกษาและตาแหน่งงานในปีการศึกษา 2556 จาแนกตามสานักวิชาและสาขาวิชา
ที่

สำนักวิชำ /
สำขำวิชำ

เทคโนโลยีสังคม
1 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
สารสนเทศศึกษา
นิเทศศาสตร์
ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
2 เทคโนโลยีกำรจัดกำร
การจัดการการตลาด
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการ
ผู้ประกอบการ

ภำคกำรศึกษำที่ 1
นักศึกษา ตาแหน่ง
(คน)
งาน

ภำคกำรศึกษำที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 3
นักศึกษา ตาแหน่ง นักศึกษา ตาแหน่ง
(คน)
งาน
(คน)
งาน

รวม
นศ.
ตำแหน่ง
(คน)
งำน

49

113

3

53

9

49

67

61

14
28
8

36
65
36

1
-

6
22
9

2
20
3

14
28
8

9
59
18

16
49
11

23
36
17

65
73
32

2
2

59
64
27

3
6
5

23
36
17

58
60
35

26
44
24
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ตำรำงที่ 2 จำนวนนักศึกษำและตำแหน่งงำนในปีกำรศึกษำ 2556 จำแนกตำมสำนักวิชำและสำขำวิชำ (ต่อ)
ที่

สำนักวิชำ /
สำขำวิชำ

ภำคกำรศึกษำที่ 1
นักศึกษา ตาแหน่ง
(คน)
งาน

ภำคกำรศึกษำที่ 2
นักศึกษา ตาแหน่ง
(คน)
งาน

ภำคกำรศึกษำที่ 3
นักศึกษา ตาแหน่ง
(คน)
งาน

รวม
นศ. ตำแหน่ง
(คน)
งำน

เทคโนโลยีกำรเกษตร
1 เทคโนโลยีการผลิตพืช

56

116

1

46

12

60

69

222

2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

22

69

17

69

14

65

53

203

3 เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมศำสตร์
1 วิศวกรรมเกษตร
2 วิศวกรรมขนส่ง
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 วิศวกรรมเคมี
5 วิศวกรรมเครื่องกล
6 วิศวกรรมยานยนต์
7 วิศวกรรมอากาศยาน
8 วิศวกรรมการผลิต
9 วิศวกรรมเซรามิก
10 วิศวกรรมโทรคมนาคม
11 วิศวกรรมพอลิเมอร์
12 วิศวกรรมไฟฟ้า
13 วิศวกรรมโยธา
14 วิศวกรรมโลหการ
15 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
16 วิศวกรรมอุตสาหการ
17 เทคโนโลยีธรณี

26

41

23

34

4

31

53

106

10
13
1
4
63
21
19
23
12
5
3
86
35
12
23
14
19

39
35
74
20
189
77
32
97
18
66
20
155
71
56
48
116
39

10
34
60
17
6
2
19
72
17
53
25
42
45

38
37
178
29
135
56
30
78
26
104
21
127
72
58
35
142
28

6
6
24
21
14
24
17
18
21
3
2
17
4
15
1
18

40
37
142
13
144
65
46
85
25
83
21
116
65
51
34
121
33

26
53
85
21
90
35
43
42
49
98
23
88
105
16
63
57
82

117
109
394
62
468
198
108
260
69
253
62
398
208
165
117
379
100

2
4

13
43

64
92

66
127

2
-

31
51

68
96

110
221

1
649

9
1,868

27
634

10
1,786

15
306

37
1,731

43
1,589

56
5,385

แพทยศำสตร์
1 อนามัยสิ่งแวดล้อม
2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
วิทยำศำสตร์
1 วิทยาศาสตร์การกีฬา
รวม
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10.2 ผลกำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ และผลกำรประเมินนักศึกษำสหกิจศึกษำ
ในการไปปฏิบั ติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ศูนย์ส หกิจศึกษาฯ จะทาหน้าที่จัดหางาน
คุณ ภาพที่ป ระสานงานการนิ เทศระหว่างสถานประกอบการและสาขาวิช า โดยมีรายละเอียดผลการ
ปฏิบัติงานดังแสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในปีการศึกษา 2556
กำรไปปฏิบตั ิงำนของนักศึกษำสหกิจศึกษำ
กำรไปปฏิบตั ิงำนของนักศึกษำ

1/2556

2/2556

3/2556

รวม

1. จานวนนักศึกษา

649

634

306

1,589

2. จานวนสาขาวิชา

28

23

26

77

3. จานวนสถานประกอบการในประเทศ

292

305

196

793(572)*

4. จานวนสถานประกอบการต่างประเทศ

2

3

1

6(4)*

จำนวนงำนที่ได้รับกำรเสนอจำกสถำนประกอบกำรเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษำ
กำรเสนองำนจำกสถำนประกอบกำร

1/2556

2/2556

3/2556

รวม

1. จานวนตาแหน่งงานที่ได้รับการเสนอ

1,868

1,786

1,731

5,385

2. เมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษา

มากกว่า 1,219

มากกว่า 1,152 มากกว่า 1,425 มากกว่า 3,796

งบประมำณในกำรเดินทำงไปนิเทศงำนสหกิจศึกษำ
งบประมำณ/ภำคกำรศึกษำ

1/2556

2/2556

3/2556

รวม

1. งบที่ประมาณการไว้ (บาท)

725,450.00

991,876.00

586,180.00

2,303,506.00

2. งบที่ใช้จ่ายจริง (บาท) ***

712,265.70

907,937.25

560,894.25

2,181,097.20

3. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน

1,097.48

1,432.08

1,832.99

1,373.49

กำรใช้พำหนะเดินทำงไปนิเทศงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำสหกิจศึกษำ
พำหนะที่ใช้

1/2556

2/2556

3/2556

รวม

1. รถยนต์ส่วนตัว

136

135

111

382

2. รถยนต์ มทส.

55

55

31

141

3. เครื่องบิน

3

6

1

10

4. รถยนต์โดยสาร

0

5

-

5

5. รถเช่า
ผลกำรประเมินนักศึกษำโดยสำขำวิชำ

29

23

6

58

ผลกำรประเมิน

1/2556

2/2556

3/2556

รวม

648

633

306**

1,587

1

-

2

1. จานวนนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน (S)

2. จานวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมิน
1
* ใน ( ) คือการนับจานวนสถานประกอบการทั้งปีการศึกษาแบบไม่ซ้า
(U)
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** ยุติการออกสหกิจศึกษาและเรียนวิชาทดแทนสหกิจศึกษา

10.3 ผลกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรพัฒนำอำชีพแก่นักศึกษำ
ในการจั ดส่งนั กศึกษาไปปฏิ บัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
จะต้องจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาโดยเน้นทักษะด้านสังคมและบริการด้านอาชีพเพื่อให้นักศึกษา
มีความพร้อมในการทางานสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 สรุปผลการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอาชีพแก่นักศึกษา
จำนวนผู้เข้ำร่วม ผลกำรประเมิน
กิจกรรม
ควำมพึงพอใจ
(คน)
ระดับ (เต็ม5)

รำยละเอียดกิจกรรม

1. ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

1497

4.37

2. มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

1761

4.46

3. อบรมบุคลิกภาพแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาผู้สนใจทุกชั้นปี

1,618

4.26

4. กิจกรรมการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

1,575

4.13

1,497

4.37

204
131
22
231
15

4.43
4.48
4.20
4.51
4.13

266

3.75

408
14

4.17
4.48

6. จัดอบรม ISO 9000 และ ISO 14000

146

4.10

7. กิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ

1,589

4.01

8. พิธีมอบสัมฤทธิบัตร และรับฟังโอวาทจากท่านอธิการบดี

904

4.21

9. กิจกรรมการสัมภาษณ์และรับสมัครงาน

120 (แห่ง)

-

10. กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.

1,455

3.90

5. โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ
5.1 กิ จ กรรมแนะน าสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ (Introduction for
International Cooperative Education)
5.2 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน
5.3 กิจกรรมมารยาทสากล (International Manner)
5.4 กิจกรรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
5.5 กิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว
5.6 กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ส หกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ : ภาค
นักศึกษาไทย
5.7 กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ส หกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ : ภาค
นักศึกษานานาชาติ
5.8 กิ จ กรรม TOEIC เตรี ย มความพร้ อ มภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
นักศึกษาและบุคลากร
5.9 กิจกรรมการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ
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10.4 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสำรสนเทศ
- ดูแลและพัฒนาระบบสหกิจศึกษาออนไลน์
- พัฒนา Website WACE - ISO
- พัฒนา Website เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- จัดทาและพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ต่างๆ เพื่อสารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการดาเนินงาน
สหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
10.5 กำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำร
ในปีการศึกษา 2556 (พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
10.5.1 หน่วยงำนที่มำเยี่ยมชมหรือศึกษำดูงำนกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ
ในปีการศึกษา 2556 มีสถาบันการศึกษาที่มาเยี่ยมชมศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยการจัด
บรรยายจานวน 12 ครั้ง ดังรายชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในตารางที่ 5 โดยคณะผู้เยี่ยมชมมีความ
พึงพอใจในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.74 คะแนนเต็ม 5)
ตำรำงที่ 5 สรุปรายชื่อหน่วยงานและหัวข้อบรรยายในการต้อนรับการศึกษาดูงาน
สถำบันกำรศึกษำ/หน่วยงำน
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

หัวข้อบรรยำย
กระบวนการสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา
ออนไลน์
การจัดการสหกิจศึกษา
การดาเนินงานสหกิจศึกษา
การดาเนินงานสหกิจศึกษา
กระบวนการสหกิจศึกษาและส่งนักศึกษา
ฝึกงาน
การจัดการสหกิจศึกษา
กระบวนการทางานด้านการจัดการสหกิจศึกษา
และขั้นตอนสหกิจศึกษานานาชาติ
กระบวนการและแนวทางในการจัดเตรียมงาน
ด้านเอกสารสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
การดาเนินงานศูนย์สหกิจศึกษา
การดาเนินงานสหกิจศึกษา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
5. บริษัท เอ็มเอ็มบี-มินีแบ ไทย จากัด
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
7. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
8. มหาวิทยาลัยธนบุรี
9. สถาบันการพลศึกษา
10. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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สถำบันกำรศึกษำ/หน่วยงำน
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวข้อบรรยำย
การดาเนินงานศูนย์สหกิจศึกษา
การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา)

10.5.2 หน่วยงำนที่ขอเชิญบุคลำกรของศูนย์สหกิจศึกษำฯ ไปเป็นวิทยำกรบรรยำย
ในปีการศึกษา 2556 มีหน่วยงานต่างๆ มีหนังสือเชิญผู้บริหารของหน่วยงานไปเป็น
วิทยากรเกี่ยวกับการดาเนินงานสหกิจศึกษา อาทิเช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อ “การจัดการ
สหกิจศึกษา” เครือข่ายพัฒ นาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชิญเป็นกรรมการตัดสิน
รางวัล โครงงานดีเด่น ระดับ เครือข่าย ประจาปีการศึกษา 2557 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล
โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับ เครือข่าย ของเครือข่ายพัฒ นาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง สมาคมสหกิจศึกษาไทย เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศ
สหกิจศึกษา” รุ่ น 14- 18 ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย
“หลักสูตรการจัดการสหกิจศึกษาจนานาชาติ”รุ่นที่ 1 เป็นต้น
10.5.3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกนักศึกษำ คณำจำรย์ และสถำนประกอบกำร
ในปีการศึกษา 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับประเมินความพึงพอใจการดาเนินงานด้าน
สหกิจศึกษาจาก นักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- นักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจ ในระดับ 4.10 (คะแนนเต็ม 5)
- คณาจารย์
ประเมินความพึงพอใจ ในระดับ 4.24 (คะแนนเต็ม 5)
- สถานประกอบการ ประเมินความพึงพอใจ ในระดับ 4.20 (คะแนนเต็ม 5)
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน
กระบวนการพัฒนาแผน (1 พค. 56-30 เมย. 57)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 8
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกั บนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ โดยเป็ น แผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับ จุดเน้ นของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่ายภายในศูนย์สหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติปีของหน่วยงาน ครบทุกพันธกิจ

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกพันธกิจ
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อ
พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและ
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ






รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้ องกั บ จุ ด เน้ น ของมหาวิ ทยาลั ย กรอบแผนอุ ดมศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ โดยผู้ บ ริห ารศู น ย์ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ มี ก ารกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ครอบคลุมทุกภารกิจของศูนย์ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ได้มีการปรับปรุง มีการจัดทา SWOT Analysis เพื่อพัฒ นาไปสู่แผนกลยุทธ์ของศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ โดยใช้ ยุ ท ธศาสตร์และแผนพั ฒ นาของ มทส. ที่ มีความสอดคล้ องกับปรัช ญาหรือปณิ ธ านและ
พระราชบัญญัติของ มทส. เป็นหลักในการจัดทาแผน โดยแผนกลยุทธ์ของศูนย์สอดคล้องตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในมาตรการ 1.3 ส่งเสริมการบูรณาการ
เรี ย นการสอนกั บ การท างานของนั ก ศึ ก ษา (Work Integrated Learning) ในรู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษา
(Cooperative Education) และรู ป แบบอื่ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้ ได้ ม าตรฐานและตรงตาม
เป้ าหมายการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา มีก ารจัด ประชุม เพื่ อ ทบทวนแผนกลยุ ทธ์ข องหน่ ว ยงาน โดย
พนักงานทุกคนในศูนย์มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒ นา
อาชีพ ซึ่งมีการจั ดประชุม 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2556 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
(ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.1-1 1.1.1-2 1.1.1-3 1.1.1-4 1.1.1-5 1.1.1-6 1.1.1-7)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่ายภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
พนั กงานทุกคนทุกฝ่ายได้รับ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์โดยการมีส่ วนร่ว มในการทบทวนและจัด ทาแผน
กลยุทธ์ของศูนย์ สหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ ปี 2557-2559 ในการประชุมเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และยังมีการจัดทาแผนกลยุทธ์การดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ พ.ศ.2557 -2559 เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.2-1)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน ครบทุกพันธกิจ
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบัติ โดยแผนกลยุทธ์ของศูนย์จะมีการกาหนดเป้าประสงค์
ตัวบ่ งชี้ความส าเร็จ (KPIs) ของการดาเนิน งานและผลผลิ ตที่ ชัดเจนสามารถวัดได้ ตามแผนปฏิ บัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.3.1-1)
4. มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ เพื่ อ วั ด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ กาหนดตัวบ่งชี้ และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน 36 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1 ) มหาวิทยาลัยเป็นผู้นาสหกิจศึกษาในระดับชาติ (5 ตัวบ่งชี้)
2) นักศึกษาได้รับการเตรียม ความพร้อมก่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ เข้าสู่งานอาชีพ
หลังสาเร็จการศึกษา (5 ตัวบ่งชี้)
3) พัฒนาการของนักศึกษา ก่อนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (3 ตัวบ่งชี้)
4) พัฒนาการและความก้าวหน้าทางสายงานที่ชัดเจนของนักศึกษาสหกิจศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
5) คณาจารย์นิเทศ (2 ตัวบ่งชี้)
6) สถานประกอบการ (2 ตัวบ่งชี้)
7) เครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษา (4 ตัวบ่งชี้)
8) คุณภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (3 ตัวบ่งชี้)
9) การพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ (4 ตัวบ่งชี้)
10) ระบบบริหารจัดการ (1 ตัวบ่งชี้)
11) การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ (1 ตัวบ่งชี้)
12) การจัดการความรู้ (1 ตัวบ่งชี้)
13) การบริหารความเสี่ยง (2 ตัวบ่งชี้)
14) การประกันคุณภาพการศึกษา (1 ตัวบ่งชี้)
(ดังตารางที่ 1.1.4-1)
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5.

6.

7.

8.

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกพันธกิจ
มีศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี สามารถบรรลุตัวบ่งชี้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 มี
34 ตัวบ่งชี้ และบรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 94.44
มีการติดตามประเมินผลตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยนาเข้าที่ประชุม หัวหน้าฝ่าย
ประจาเดือนของศูนย์ และรายงานผลต่อส่วนแผนงานซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เพื่อพิจารณา
มีการประเมิน ผลการดาเนิ น งานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อพิจารณา โดยนาแผนปฏิบัติการ
โครงการและคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสนอต่อคณะกรรมการประจาศูนย์ฯ และ
ครั้งที่ 2 เป็นการทบทวนงบประมาณ ตามหนังสือที่ ศธ 5638/ว.7 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 สาหรับคณะ
กรรมภายใน และ ศธ 5638/ว 7 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 (ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.7-1)
มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะนาเสนอคณะกรรมการ
ประจ าศู น ย์ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบก่ อ น มี ก ารน าผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาศูนย์ฯ มาดาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานของศูนย์ (ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.8-1)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5

8 ข้อ



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 1.1.4-1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2556
(ต.ค. 55 - ก.ย. 56) หน้าที่ 85 - 87
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เอกสารอ้างอิง :
1.1.1-1-1.1.1-5 รายงานการประชุมการจัดทาแผนพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 1 - 5
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 6 ก.พ.56 19 มี.ค.56 20 พค. 56 และ 25 ก.ค. 56
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
1.1.1-6 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dpn/)
1.1.1-7 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ปี (http://web.sut.ac.th/dpn/)
1.1.2-1 แผนกลยุทธ์การดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พ.ศ.2557 - 2559
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
1.1.3-1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
1.1.1.7 ทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
1.1.8-1 รายงานคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2556 (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1: ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารทุก
ระดับของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (1 พค. 56-30 เมย. 57)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 7
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)
1. คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่กาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามสามารถในการวางแผนกลยุ ท ธ์ มี ก ารน าข้ อ มู ล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและ
ผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ











รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการประจ าศูน ย์สหกิจ ศึกษาและพั ฒ นาอาชีพ ปฏิบัติหน้ าที่ตามระเบี ยบ หรือข้อบั งคับ
มหาวิท ยาลั ยที่ กาหนดครบถ้วนและมี การประเมิ น ตนเองตามหลักเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลัยก าหนด
ล่วงหน้า
คณะกรรมการประจ าศูน ย์ สหกิจ ศึกษาและพั ฒ นาอาชีพ ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีบทบาท
สาคัญในการกาหนดทิศทาง นโยบายการให้ข้อคิดเห็น และให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆ รวมทั้งมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิ จของศูนย์ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาฯ ปี
การศึกษาละ 3 ครั้ง ซึ่งจากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ประจาปี 2556 คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และได้ร่วมอภิปรายและให้ข้ อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ในระดับมาก มีบทบาทในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย เพื่อให้เกิดการพัฒนา ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านสนับสนุน
การวิจัย รวมถึงด้านสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมาก และคณะกรรมการประจาศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจาปี 2556 เห็นว่านโยบายจากคณะกรรมการประจาศูนย์ สหกิจศึกษา
และพัฒ นาอาชีพ ก่อให้ เกิดการพัฒ นาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ และสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์
และภารกิ จ ของศูน ย์ ส หกิ จ ศึ กษาและพั ฒ นาอาชีพ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ดั งเอกสารอ้า งอิ งที่ 7.1.1-1
7.1.1-2 และ 7.1.1-3)
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่การปฏิ บัติที่ชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดาเนินงานสหกิจศึกษา
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้บริหารมีการกากับติดตามผลการปฏิบัติงานและสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์สหกิจศึกษาไปยังพนักงานดังนี้
- ให้พนักงานรายงานผลการดาเนินงานประจาสัปดาห์และแผนการดาเนินงานในสัปดาห์ถัดไป
- กาหนดให้มีการประชุม หัวหน้าฝ่ายเดือนละ 1 ครั้ง และถ่ายทอดนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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4.

5.

6.

7.

ให้แก่พนักงานรับทราบและซักถามหากมีข้อสงสัย
- จัดให้มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย และแต่ละฝ่ายมีการจัดประชุมภายในฝ่ายเพื่อรายงานปัญหาอุปสรรค
การทางานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงาน
- มีการแต่งตั้งคณะทางานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องให้สาเร็จ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน เช่น คณะทางานจัดสัมมนาหน่วยงานประจาปี คณะทางานจัดทาบริหารงานคุณภาพศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้บริหารสนับสนุนให้ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น มีการมอบหมายอานาจหน้าที่แก่หัวหน้าฝ่าย
ต่างๆ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินงาน และยังรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการกากับและตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
ผู้บ ริห ารมีการถ่ายทอดความรู้ที่จ าเป็น ต่ อการปฏิบัติงานต่อการปฏิบั ติงาน เช่น การจัดให้ มีเวที การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แล้วนามาแลกเปลี่ยนกับพนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้ได้รับการพัฒนาในทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถทางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดาเนินงานให้ไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกัน
ระหว่างผู้บ ริหารทุกระดับ เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
คณะกรรมการประจ าศูน ย์สหกิจ ศึกษาและพั ฒ นาอาชี พ รับทราบรายงานผลการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถนาไปพัฒนาปละปรับปรุงการบริหาร
จัดการ ตลอดจนกระบวนการดาเนินงานของศูนย์ให้ สาเร็จลุล่วง โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ กาหนดการ
ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์ ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง (อย่างน้อยทุกภาคการศึกษา) เพื่อรายงานผล
การดาเนินงานในแต่ละภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและ
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พัฒนาอาชีพ สามารถดาเนินการจัดประชุมได้ 3 ครั้ง ( วันที่ 30 ตุลาคม 2555 24 มีนาคม 2556 และ
29 กรกฎาคม 2556) คิ ดเป็ น ร้ อยละ 100 และคณะกรรมการเข้ าร่ วมประชุ มเฉลี่ ยร้ อยละ 76 (ดั ง
เอกสารอ้างอิง 7.1.7-1)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5

7 ข้อ



รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 7.1.1.1 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ประจาปี 2556 หน้าที่ 88-91
เอกสารประกอบที่ 7.1.1.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หน้าที่ 92-93

เอกสารอ้างอิง :
7.1.1-1 รายงานคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2556
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
7.1.1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
7.1.1-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
พ.ศ. 2557 (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
7.1.7-1 ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2556
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
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ตัวบ่งชี้ 7.2

การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (1 พค.56-30 เมย. 57)

ชนิดของตัวบ่งชี้:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3
ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 5
ข้อ

ข้อ

มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง

(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล

และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มี ก ารน าความรู้ ที่ ได้ จ ากการจั ด การความรู้ ใ นปี ก ารศึ ก ษาปั จ จุ บั น หรื อ ปี

การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา ที่ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดประเด็ น ความรู้แ ละเป้ า หมายของการจัด การความรู้ที่ ส อดคล้อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ของ
หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
มีการกาหนดประเด็นความรู้ 2 เรื่อง คือ การจัดกิจกรรมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา และเทคนิคการ
แจ้งกาหนดการนิเทศงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งสองเรื่องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มทส. ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มาตรการ 1.3 ส่งเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
ทางานของนักศึกษา (Work-integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
และรูปแบบอื่นในการพัฒ นาคุณภาพบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและตรงตามเป้าหมายการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา แนวทางข้อ 1) ยกระดับความเป็นผู้นาในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนการสอน
กั บ การท างานของนั ก ศึ ก ษา (Work-integrated Learning) ในรู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative
Education) ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน และแนวทางข้ อ 2) พั ฒ นาระบบการด าเนิ น งานด้ า นสหกิ จ ศึ ก ษา
ให้ มีประสิทธิภ าพมากขึ้นโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม (Stakeholder) ทุกภาคส่วน (หน้า 32)
ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.2.1-1 และ 7.2.1-2)
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
เรื่องที่ 1 การจัดกิจกรรมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒ นา
อาชีพที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมฯ ได้ดาเนินการจัดทาขั้นตอนการจัดเตรียมงานซึ่งมีรายละเอียดที่อยู่ ในตัว
บุคคลมาจัดทาให้เป็น ขั้นตอนโดยละเอียดและจัดเก็บเป็น ระบบ เพื่อการสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็ว กลุ่ม
บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
เรื่องที่ 2 เทคนิคการแจ้งกาหนดการนิเทศงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ ศูนย์สหกิจศึกษาได้
ดาเนินการจัดทาเทคนิคการแจ้งกาหนดการนิเทศงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ กลุ่มบุคคลเป้าหมาย
ได้แก่ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และสถานประกอบการ
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด
เรื่องที่ 1 มีการจัดให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
ได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ในฝ่าย เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยทาการ
รวบรวมและนามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
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เรื่องที่ 2 มีการจัดให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านนิเทศงานสหกิจศึกษาแต่ละคนได้ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยทาการรวบรวมข้อมูลมาจัดทาเป็นเทคนิคการติดต่อ
ประสานงานการนิเทศงานสหกิจศึกษา
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าพั ฒ นาและจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบโดยเผยแพร่ อ อกมาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(explicit knowledge)
เรื่องที่ 1 เป็นการรวบรวมความรู้รวมไปถึงรายละเอียดเล็กน้อยจากประสบการณ์ผู้ รับผิดชอบการจัด
กิจกรรม โดยจัดทาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดสามารถสืบค้นได้สะดวก(ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.4-1)
เรื่องที่ 2 ความรู้ที่รวบรวมได้นามาจัดทาเป็นเทคนิคการติดต่อประสานงานการนิเทศงานสหกิจศึกษา
สามารถสืบค้นได้สะดวก (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.2.4-2)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการจัดทาพิธีมอบสัมฤทธิบัตรโดยละเอียด ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่รับเข้ามา
ทางานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาชีพเป็นอย่างมาก สามารถทาความเข้าใจและปฏิบัติงานได้
ทันที
เรื่องที่ 2 มีการนาเทคนิคการติดต่อประสานงานการนิเทศงานสหกิจศึกษาที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงในกรณีที่มกี ารโยกย้ายฝ่าย ผู้ที่มาทาหน้าที่แทน สามารถทาความเข้าใจและปฏิบัติงานต่อได้ทันที
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ (5 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5

5 ข้อ



รายการหลักฐาน
-
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เอกสารอ้างอิง :
7.2.1-1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dpn/)
7.2.1-2 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
7.2.4-1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
7.2.4-2 เทคนิคการติดต่อประสานงานการนิเทศงานสหกิจศึกษา
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (1 พค. 56-30 เมย. 57)
กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
2. มีระบบป้องกันและการส
ารองข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ หรือระบบรักษาความปลอดภัย
1.
เครื่องมือเป็นประจาทุก 2 สัปดาห์
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
4. มี การประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาได้ระดั บ
คะแนนไม่ต่ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00
5. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามา
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
6. การส่ งข้ อ มู ล ผ่ านระบบเครื อ ข่ ายของหน่ ว ยงานภายนอกที่ เกี่ย วข้ องตามที่
กาหนด
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
มีแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Information System Plan) โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ 2556 ว่าด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศสหกิจศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิง 7.3.1-1 และ 7.3.1-2)
2. มีระบบป้องกันและการสารองข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ หรือระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือเป็นประจาทุก
2 สัปดาห์
- มี ร ะบบการป้ องกั น การเข้ าถึ งฐานข้ อ มู ล โดยตรง ทั้ งนี้ ผู้ จะเข้าถึ ง ฐานข้อ มู ล ได้ เฉพาะผู้ ดู แ ลระบบ
(Admin) ของเจ้าหน้าที่สารสนเทศสหกิจศึกษาเท่านั้น สาหรับบุคคลอื่นจะสามารถเข้าดูข้อมูลได้ต้อง
เข้าผ่านหน้า Website ของระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ โดยต้องมีการ login เข้าระบบทุกครั้ง
- มีการสารองระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ และฐานข้อมูลไว้ที่ Hard disk ของ Server ภายในศูนย์ฯ และ
ใน Hard disk เครื่อง Computer ของเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ทุก 2 สัปดาห์
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
a. กลุ่มนักศึกษา ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อย เช่น ระบบประเมินวิทยากรรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา ระบบสอบออนไลน์รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา แบบสอบถามก่อนไปปฏิบัติงาน ระบบดู
ประกาศงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระบบกรอกเอกสารระหว่างนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ ระบบรายงานความก้าวหน้าขณะนักศึก ษาปฏิบัติงานอยู่ ในสถานประกอบการ
แบบสอบถามหลังกลับจากสถานประกอบการ
b. คณาจารย์ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อย เช่น ระบบประเมินผลการนิเทศงานออนไลน์ ระบบ
เลื อกแผนการเดิน ทางนิเทศงาน ระบบประเมินผลคุณ ภาพสถานประกอบการ ระบบประเมิน
คุณภาพนักศึกษา
c. สถานประกอบการ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่ อย เช่น ระบบเสนองานสหกิจศึกษา ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา ระบบประเมินผลรายงานนักศึกษา
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจต่อ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาในแบบสอบถามก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11
จากคะแนนเต็ม 5 (ดังตารางที่ 7.3.4-1)
5. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการดาเนินงาน
ในปีการศึกษาถัดไป
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการดาเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป
มีการนาผลการประเมินจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินการ
1) ให้มีสถานประกอบการมีระบบเสนองานออนไลน์
ดาเนินการเรียบร้อย
2) ให้มีระบบการเลือกแผนการเดินทางนิเทศออนไลน์
ดาเนินการเรียบร้อย
3) ให้มีระบบจัดกลุ่มสถานประกอบการที่เป็นเครือฯเดียวกัน
ดาเนินการเรียบร้อย
4) คณาจารย์เสนอให้มีระบบรับรองคุณภาพงานออนไลน์
ดาเนินการเรียบร้อย
6. การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ข้อมูลการสมัครงานของนักศึกษาให้ แก่สาขาวิช าที่มีนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาไปปฏิบัติงาน เชื่อมโยงข้อมูลกับนักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ได้แก่
1) แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-05)
2) แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (FM: CO4-2-06)
3) แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM: CO4-2-07)
4) แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-08)
5) ข้อมูลงานที่เสนอจากสถานประกอบการ
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5

6 ข้อ



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 7.3.4-1 ความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาต่อการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ หน้าที่ 94-96
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เอกสารอ้างอิง:
7.3.1-1 แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
7.3.1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 255-2559)
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dpn/)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4:

ระบบบริหารความเสี่ยง (1 พค. 56-30 เมย. 57)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 6
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมเป็นคณะทางาน
2. มีก ารวิเคราะห์แ ละระบุค วามเสี่ย ง และปัจ จัย ที่ก่อ ให้เกิด ความเสี่ยงอย่า ง

น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้

จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4.มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ ความเสี่ยงสูง และดาเนินการตาม

แผน
5. มี การติ ดตาม และประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามแผน และรายงานต่ อคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)

6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมเป็นคณะทางาน

2.

3.

4.
5.

6.

มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่าย และ
เจ้ าหน้ าที่ ส หกิจ ศึ กษาเป็ น คณะกรรมการและเลขานุ การ ตามคาสั่ งมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ที่
153/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงประจาหน่วยงาน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557
(ดังเอกสารประกอบที่ 7.4.1-1)
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านชื่อเสียง ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ด้านบุคลากร ตามคาอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง SUT-RM1 (ดังเอกสารอ้างอิง 7.4.2-1)
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
โดยแต่ละฝ่ายของศูนย์ที่เกี่ยวข้องจะทาการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความ
เสี่ยง ตามรายงานแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน-SUT-RM2 (ดังเอกสารอ้างอิง 7.4.3-1)
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
ไม่มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงจึงไม่มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยมีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อ มทส. ตามรายงานผล
การดาเนิ น การตามแผนปรับ ปรุ งการควบคุม ภายใน ระดับ หน่ว ยงาน-SUT-RM6 ประจาปีงบประมาณ
2556 (ดังเอกสารอ้างอิง 7.4.4-1)
การนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
มีการนาผลการประเมิน ความเสี่ยงจากหน่วยตรวจสอบภายใน มทส. ปี 2556 ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป มีการรายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุม คณะทางานบริหารความ
เสี่ยงประจาศูนย์สหกิจศึกษาฯ
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5

6 ข้อ



รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 153/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหาร
ความเสี่ยงประจาหน่วยงาน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 หน้าที่ 97-107
เอกสารอ้างอิง:
7.4.2-1 คาอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง (SUT-RM1)
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
7.4.3-1 รายงานแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (SUT-RM2)
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
7.4.4-1 รายงานผลการดาเนินวานตามแผนปรับปรุงควบคุมคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน (SUT-RM6)
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (1 พค. 56-30 เมย. 57)

ชนิดของตัวบ่งชี:้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

: ข้อ

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
:

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 9
ข้อ

ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหาร
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. มีการกาหนดตัวบ่ งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของของศูนย์ สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ
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มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ






มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ
4. มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ้ ว น

ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาก าหนดใน CHE QA Online 3) มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น
คุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 3.1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน
และประเมินคุณภาพ 3.2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และมหาวิทยาลัย
ตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และ 3.3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)

5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับ สนุนการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา
สถานประกอบการ และผู้ใช้บ ริการตามภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ
8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ด้านการประกันคุณ ภาพภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีห รืองานวิจัยด้านการประกันคุณ ภาพที่ ศูนย์ สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีร ะบบและกลไกการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ พั น ธกิจ และ
พัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ มทส. ตาม
หลักการ “รวมบริการประสานภารกิจ” และได้เพิ่มตัวบ่งชี้ของศูนย์ในองค์ประกอบที่ 12 ตามมาตรฐาน
และประกั น คุ ณ ภาพการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและ
สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย โดยนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพของศู น ย์ ส หกิ จ ศึ ก ษาฯ ด าเนิ น การตาม
แนวนโยบายของ มทส. มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในศูน ย์ สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วยผู้บริห ารและบุคลากรของศูนย์ฯ ตามคาสั่งที่ 19/2554 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒ นาอาชีพ ลงวันที่ 6 ธัน วาคม พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.1-1 และเอกสารอ้างอิงที่
9.1.1-2)
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึ กษาและพัฒ นาอาชีพ ประจาปีการศึกษา 2556 เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 วาระที่ 4.2 เพื่อขอ
ความเห็นชอบและรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ รวมทั้งผู้บริหารของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้เห็นความสาคัญโดยนานโยบายการประกัน
คุณภาพเข้าที่ประชุมพนักงานศูนย์ และมีการมอบหมายภาระงานความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลตัวบ่งชี้ให้พนักงาน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-1)
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในองค์ประกอบที่ 12 การ
ดาเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มี 8 ตัวบ่งชี้ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
ศูน ย์ส หกิจ ศึกษาฯ และสอดคล้ องตามมาตรฐานการดาเนินงานและประกันคุณ ภาพสหกิจศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย ดังที่ระบุไว้ในคู่มือประกันคุณภาพ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา 2556
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน

5.

6.

7.

8.

9.

มี ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ศู น ย์ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ โ ด ย ผู้
รับ ผิดชอบตัวบ่ งชี้ดาเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยจัดทาเป็นแบบเก็บ
รวบรวมข้อมูล (Check List) และจัดทารายงานการประเมินตนเองเมื่อสิ้นปี การศึกษา และมีการติดตาม
ผลการดาเนิ น งานตามมาตรการจากผลการประเมินคุณ ภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ตลอดจนการ
รายงานความคื บ หน้ าผลการดาเนิ น งานตามมาตรการหน่ วยงานจากผลการประเมิน คุณ ภาพภายใน
หน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.4-1)
มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
มีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อหาแนวทางเสริมจุดเด่น
และแนวทางการแก้ไขและป้องกันจุดอ่อน และมีการทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพการทางาน
(Quality Assurance: QA) ในการประชุมหัวหน้าฝ่ายประจาเดือน และการสัมมนาพนักงานประจาปี เมื่อ
วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ 28-29 พฤษภาคม 2557
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ
มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย “ระบบสหกิ จศึ ก ษาออนไลน์ ” จากนั ก ศึ ก ษา พนั ก งานที่ ป รึก ษา และ
คณาจารย์ นิ เทศ เช่ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานสหกิ จศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา สถานประกอบการ และ
ผู้ใช้บริการตามภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติของ มทส. ในการประกัน
คุณภาพภายใน โดยศูน ย์สหกิจศึกษาฯ ได้ เสนอรายชื่อผู้ แทนจากสถานประกอบการมาเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพภายในทุกปีการศึกษา
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณ ภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายใน มทส. โดย
การนาเสนอผลการประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในที่ประชุมประกันคุณภาพที่ มทส. จัดขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้ข้อคิดเห็น
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณ ภาพที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

4

7 ข้อ



รายการหลักฐาน :
รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 9.1.1-1 คาสั่งศูนย์สหกิจศึกษาที่ 19/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือและรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
หน้าที่ 108

เอกสารอ้างอิง:
9.1.1-2 คู่มือประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
9.1.2-1 ตารางตัวบ่งชี้ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ และผู้รับผิดชอบ (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้)
ประจาปีการศึกษา 2556 (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
9.1.4-1 รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการหน่วยงาน ปะจาปีการศึกษา 2555
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
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องค์ประกอบที่ 12
ตัวบ่งชี้ 12.1

การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา (1 พค. 56-30 เมย. 57)

ชนิดของตัวบ่งชี:้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน :

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ทุกข้อ

ข้อ
มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)
1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ เกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และองค์กรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม
2. จานวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า 8 หน่วยกิตในระบบไตรภาค
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์
4. มีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า 30 ชั่วโมง
5. มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ปี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองค์กรวิชาชีพ
ในสาขาวิชาชีพควบคุม
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ จั ด สหกิ จ ศึ ก ษาของ มทส. ทุ ก หลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งและเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองค์กรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ
ควบคุมกาหนดทุกประการ
2. จานวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า 8 หน่วยกิตในระบบไตรภาค
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 กาหนดไว้ในข้อ 7.1 (หน้า 3) ว่าการ
คิดจานวนหน่วยกิตการศึกษาสหกิจศึ กษาเท่ากับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
คิด เป็ น 1 หน่ ว ยกิต และรายวิช าสหกิ จ ศึก ษาคิ ดเป็ น 8 หน่ ว ยกิ ต และข้ อ 7.2 (หน้ า 3) ว่ านั ก ศึ กษา
สหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยกาหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ช่วงเวลาปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ช่วงเวลาปฏิบัติงานเดือนกันยายน- ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 ช่วงเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงานเดือน มกราคม – เมษายน
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์
รายละเอียดตามข้อ 2
4. มีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการเตรียมความพร้ อม
นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ากว่า 30 ชั่วโมง
ศูนย์สหกิจศึกษาและพั ฒ นาอาชีพมีภารกิจสาคัญในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา
โดยจั ดกิจ กรรมปฐมนิ เทศ สาหรั บ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 กิจกรรมมัช ฌิ มนิ เทศ ส าหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระยะเวลาเรียน 12 สั ปดาห์ จานวน 24 ชั่วโมง
เนื้ อหาประกอบด้ว ยหลั กการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
สหกิจศึกษา เทคนิ คการเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการเขียน
ประวัติย่อ และการกรอกใบสมัคร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ สัมภาษณ์อย่างไร
ให้ได้งาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กร ทาอย่างไรให้ได้ใจเพื่อนร่วมงาน คิดอย่างมีคุณค่า
บริห ารงานอย่างมีคุณ ภาพ เทคนิ คการเขียนรายงานและการนาเสนอ การท างานให้ ป ระสบผลส าเร็จ
ข้อควรปฏิบัติสาหรับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขระหว่างปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยั งมีการจั ด การอบรม ISO 9000 / ISO 14000 โดยความร่วมมือกับ เทคโนธานี การอบรม
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
บุคลิ กภาพ กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง และกิจกรรมก่อนไปสหกิจศึกษาอีก 1 ชั่วโมง ซึ่งโดยสรุปศูนย์ส หกิจ
ศึกษาฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษามากกว่า 30 ชั่วโมง
5. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ปี
ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ปี สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น ๆ จะเป็น
ผู้ทบทวนตามกาหนดเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ทุกหลักสูตรที่จัดสหกิจศึกษามีการทบทวนและปรั บปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังมีการ
ส ารวจทั ก ษะบั ณ ฑิ ต พึ งประสงค์ ที่ ส ถานประกอบการคาดหวัง เพื่ อ ปรับ ปรุงเนื้ อ หาในรายวิช าเตรีย ม
สหกิจศึกษา (Pre Co-op) รายละเอียดดังรายงานฉบับผู้บริหาร “การจัดทาแบบสารวจทักษะบัณฑิตพึง
ประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง ” จัดพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (ดังเอกสารอ้ างอิงที่
12.1.5.1)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
เอกสารอ้างอิง:
12.1.5-1 รายงานแบบสารวจคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา (1 พค. 56-30 เมย. 57)
ชนิดของตัวบ่งชี:้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน :

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มากกว่า 7 ข้อ

ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3
2. มีการกาหนดคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา
3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานได้รับการรับรองจาก
ประธานคณาจารย์นิเทศประจาสาขาวิชา
4. ลักษณะงานเป็นโครงงานหรืองานประจาที่เน้นประสบการณ์การทางาน โดยมี
จานวนตาแหน่งงานมากกว่าจานวนนักศึกษาร้อยละ 10
5. มีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจาเป็นตาม
ลักษณะงาน
6. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาให้มีความพร้อม
ต่อการประกอบอาชีพโดยนักศึกษามีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เช่นเดียวกัน
7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และ
คณาจารย์สาขาวิชาโดยนักศึกษาต้องนาเสนอผลการปฏิบัติงาน และต้องเป็นส่วน
หนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
8. มี ก ารสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ นิ เทศ
คณาจารย์สาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษา
9. มีการให้ข้อมูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
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มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ












มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)
สถานประกอบการ โดยให้ นักศึกษาเลือกสถานประกอบการด้วยความสมัครใจ
และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา
10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา



รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาโดย
การปฐมนิเทศตั้งแต่ชั้น ปี ที่ 1 ซึ่งผู้อานวยการศูนย์ส หกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) ได้แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับ “สหกิจศึกษา” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556
(ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.1-1) สาหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สหกิจศึกษาคืออะไร” เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.1-2) และการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้เรียน
เชิญวิทยากรพิเศษ ร้อยเอกสมจิตร จงจอหอ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาวไทย เจ้าของเหรียญทอง
โอลิมปิก เหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2 สมัย เหรียญทองซีเกมส์ 3 สมัย และคุณชาลิตา แย้มวัณณังค์ Miss
Universe Thailand 2013 มาเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “ต้องสู้จึงจะชนะ” เมื่อวันอังคาร
ที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังแนวคิดการต่อสู้และความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่สนใจ จน
ประสบความส าเร็จในชีวิต เป็น การเสริมสร้างประสบการณ์ทางอ้อม และเป็นกาลังใจในการต่อสู้เพื่อ
อนาคตของนักศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.1-3) การปฐมนิเทศนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 เป็นการ
จัด กิจ กรรมเพื่ อให้ นั กศึก ษาสามารถเตรียมตัว และวางแผนในการลงทะเบียนในรายวิช าเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 3 และรายวิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการกาหนดคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ได้ก าหนดคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของนั กศึ ก ษาสหกิ จศึ ก ษาไว้ในข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารประกอบที่ 12.2.2-1) และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารประกอบที่
12.2.2-2) และกาหนดเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาไว้ บนหน้าเว็บไซต์ของ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.2-1)
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3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานได้รับการรับรองจากประธานคณาจารย์
นิเทศประจาสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ได้รับ เสนองานจากสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานที่
ประกาศให้ นั กศึ กษาเลื อ กสมัค รงานจะผ่ านการพิจารณารับ รองจากประธานคณาจารย์นิเทศประจ า
สาขาวิชาก่อน ซึ่งลักษณะงานที่ผ่านการรับรองจะเป็นโครงงานหรืองานประจาที่ตรงกับสาขาวิชา เป็นงาน
ประจาที่เน้นประสบการณ์การทางาน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการทางานจริงให้กับนักศึกษา (ดัง
เอกสารอ้างอิง 12.2.3-1)
4. ลักษณะงานเป็นโครงงานหรืองานประจาที่เน้นประสบการณ์ การทางาน โดยมีจานวนตาแหน่งงาน
มากกว่าจานวนนักศึกษาร้อยละ 10
ในปีการศึกษา 2556 มีจานวนตาแหน่งงานที่แจ้งความประสงค์รับสมัครจานวน 5,056 ตาแหน่งงาน (ดัง
เอกสารอ้างอิง 12.2.4-1) และมีนักศึกษาสหกิจศึกษาจานวน 1,589 คน (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.4-2)
ซึ่งคิดเป็นร้อยละของงานที่มากกว่าจานวนนักศึกษา 318.2
5. มีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจาเป็นตามลักษณะงาน
ในการจัดหางาน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานงานกับสถานประกอบการ ซึ่งมีสถานประกอบการ
ร่ ว มจั ด การสหกิ จ ศึ ก ษารวมจ านวน 1,023 แห่ ง และเสนองานรวมจ านวน 5,056 ต าแหน่ ง โดยจั ด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แยกเป็นประเภทได้ดังนี้
5.1 สถานประกอบการที่ จั ดให้ มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัส ดิการ จานวน 751 แห่ ง คิด เป็ น
ร้อยละ 73.41
5.2 สถานประกอบการที่ จั ดให้ มี ค่าตอบแทนเพี ยงอย่างเดียว จานวน 304 แห่ ง คิดเป็ น ร้อ ยละ
29.72
5.3 สถานประกอบการที่จัดให้มสี วัสดิการเพียงอย่างเดียว จานวน 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.88
5.4 สถานประกอบการที่ไม่มีการจัดให้มีทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับนักศึกษา จานวน 313
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.6
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.5-1)
6. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพ
โดยนักศึกษามีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 เช่นเดียวกัน
มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาในทุกภาคการศึกษา โดยจัดให้มีการ
เรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เป็นเวลาต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ และกาหนดให้นักศึกษาที่จะไป
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ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องมีการลงทะเบียนเรียนและผ่านการวัดผลในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อน ซึ่ง
กระบวนการเรียนการสอนจะมีการลงชื่อเข้าเรียนทุกคาบ หากไม่เข้าเรียนในคาบเรียนใด นักศึกษาจะต้องยื่น
ใบลาและทาการชดเชยด้วยการทารายงานในหัวข้อของคาบเรียนที่ขาดหายไปนั้น และหากเข้ารับการอบรม
ไม่ถึงร้อยละ 80 นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบ ซึ่งการวัดผลต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะผ่านเกณฑ์
รายวิช าดั งกล่ าว และถ้านั กศึกษาท าคะแนนไม่ได้ตามเกณฑ์ ที่ กาหนด จะต้องมีการท ารายงานส่ งผู้ ดูแ ล
รายวิชาเป็นการสอบซ่อม เพื่อประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชา
แยกเป็นภาคการศึกษาดังนี้
6.1. ภาคการศึกษาที่ 1/2556 นักศึกษาลงทะเบียนจานวน 619 คน และผ่านเกณฑ์การเตรียมความ
พร้อมจานวน 617 คน คิดเป็นนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลร้อยละ 99.68 (ดังเอกสารอ้างอิง
12.2.6-1)
6.2. ภาคการศึกษาที่ 2/2556 นักศึกษาลงทะเบียนจานวน 632 คน และผ่านเกณฑ์การเตรียมความ
พร้อมจานวน 629 คน คิดเป็นนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลร้อยละ 99.53 (ดังเอกสารอ้างอิง
12.2.6-2)
6.3 ภาคการศึกษาที่ 3/2556 นักศึกษาลงทะเบียนจานวน 367 คน และผ่านเกณฑ์การเตรียมความ
พร้ อ มจ านวน 366 คน คิ ด เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นเกณ ฑ์ ก ารวั ด ผลร้ อ ยละ 99.73 (ดั ง
เอกสารอ้างอิง 12.2.6-3)
7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึก ษา คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์สาขาวิชาโดย
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการปฏิบัติงาน และต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจ
ศึกษา
มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์สาขาวิชา โดย
นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการทุกแห่งได้นาเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินผลการ
นาเสนอและผลงาน จะพิจารณาจากความรู้ทางวิชาการ ทักษะการนาเสนอ และการตอบคาถาม คะแนนที่
นักศึกษาได้รับจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จะเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ จานวน 1,589 คน แยกเป็น
ภาคการศึกษา 1/2556, 2/2556 และ 3/2556 จานวน 649 คน (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.7-1) 634 คน
(ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.7-2) และ 306 คน (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.7-3) ตามลาดับ
8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์สาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษา
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ศูน ย์สหกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ ได้จัดให้ มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่างนักศึกษา
คณาจารย์นิ เทศ คณาจารย์ สาขาวิช า และพนักงานที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2556 เมื่อวัน พฤหั สบดีที่ 26
กันยายน 2556 ณ เขตอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จานวน 44 คน และผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.8-1)
9. มีการให้ข้อมูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกสถานประกอบการ โดย
ให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการด้วยความสมัครใจ และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือก
นักศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดให้มีการประกาศการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาน
ประกอบการต่าง ๆ โดยจะแจ้งรายละเอียดสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการ ตาแหน่งงาน
ลักษณะงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ เช่น ที่พัก ค่ารถ ชุดทางาน อาหาร ฯลฯ ไว้บนระบบออนไลน์ศูนย์สหกิจ
ศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.9-1) นักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลด้วยการเข้าระบบผ่านรหัสผู้ใช้งาน ซึ่ง
ศูนย์สหกิจศึกษาจะกาหนดรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครงานสามารถเข้าใช้งานได้ เมื่อนั กศึกษาเลือกสมัคร
งานที่ต้องการแล้ว ศูนย์สหกิจศึกษาจะดาเนินการส่งชุดใบสมัครงานสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการ เพื่อ
พิจารณาคัดเลือก โดยสถานประกอบการจะแจ้งผลการคัดเลือกกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ (ดังเอกสารอ้างอิง
12.2.9-2) เพื่อดาเนินการส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานต่อไป
10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 ยั ง ไม่ มี ก ารด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมให้ มี ก ารพบปะระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา สถาน
ประกอบการ และคณาจารย์ นิ เทศก่ อ นไปปฏิ บั ติ งานสหกิ จศึ กษา แต่ มี กิจ กรรมการพบกัน ระหว่าง
นักศึกษาและคณาจารย์ นิ เทศก่อนไปปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาทั้ง 1,589 คนจะเข้าร่วมกิจกรรม และ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะติดต่อสถานประกอบการโดยตรง เพื่อรายงานตัวเบื้องต้นพร้อมทั้งนัดหมาย
วัน เวลา ในการรายงานตัวยังสถานประกอบการ
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5

มากกว่า 7 ข้อ



รายการหลักฐาน :
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เอกสารอ้างอิง : (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
12.2.1-1 กาหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1
12.2.1-2 กาหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2
12.2.1-3 กาหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3
12.2.2-1 คู่มือสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=condition)
12.2.3-1 แฟ้มรับรองงานภาคการศึกษาที่ 1/2556, 2/2556, 3/2556 (จัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารที่หน่วยงาน)
12.2.4-1 ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
12.2.4-2 ระบบออนไลน์สหกิจศึกษา (ที่อยู่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/coop)
12.2.5-1 ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
12.2.6-1 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชา “เตรียมสหกิจศึกษา” ภาคการศึกษาที่ 3/2555
12.2.6-2 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชา “เตรียมสหกิจศึกษา” ภาคการศึกษาที่ 1/2556
12.2.6-3 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชา “เตรียมสหกิจศึกษา” ภาคการศึกษาที่ 2/2556
12.2.7-1 กาหนดการกิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนานักศึกษาสหกิจ
ศึกษาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
12.2.7-2 กาหนดการกิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนานักศึกษาสหกิจ
ศึกษาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2556
12.2.7-3 กาหนดการกิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนานักศึกษาสหกิจ
ศึกษาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 3/2556
12.2.8-1 สรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการภาคการศึกษาที่ 2/2556
12.2.9-1 ระบบออนไลน์สหกิจศึกษา (ที่อยู่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/coop)
12.2.9-2 แฟ้มแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจภาคการศึกษาที่ 1/2556, 2/2556, 3/2556 (จัดเก็บเป็นแฟ้ม
เอกสารที่หน่วยงาน)
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ตัวบ่งชี้ 12.3

ระดับความสาเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน (1 พค. 56-30 เมย. 57)

ชนิดของตัวบ่งชี:้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มากกว่า 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้
1.1 คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา และผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองจาก สกอ.
1.2 คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
1.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพื่อให้
คณาจารย์เข้ามานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
1.4 คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศงานไม่น้อยกว่า
7 วัน ก่อนกาหนดการนิเทศ
1.5 คณาจารย์ต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
2. จานวนการนิเทศไม่ต่ากว่า 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ
3. พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ
3.1 เป็ น ผู้ มีคุณ วุฒิ ไม่ต่ากว่าระดับ ปริญ ญาตรีในสาขาวิช าชี พเดียวกั บ
นั ก ศึ ก ษาหรื อ ใกล้ เคี ย งหรือ เป็ น ผู้ มี ค วามช านาญในสาขาวิ ช าชี พ
เดียวกับนักศึกษา
3.2 ให้ คาปรึ กษา ติด ตาม แนะน าการปฏิบั ติงานของนักศึก ษาสหกิ จ
ศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
3.3 ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
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มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ





4. การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความจาเป็น
ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการดังนี้
4.1 ในการนิเทศต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหว่างพนักงาน
ที่ปรึกษากับคณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับอาจารย์นิเทศ และประชุม
ร่วมทั้งสามฝ่าย
4.2 คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง
4.3 การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษา
สหกิจศึกษา
4.4 การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
โดยประเมินจากความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา
4.5 คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจาเป็นของแต่
ละสาขาวิชา
5. คณาจารย์นิเทศตรวจรูปแบบการนาเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา
6. ในช่วงระยะกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการ
นาเสนอความก้าวหน้าผลการปฏิบัติของนักศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา ในสถาน
ประกอบการไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 5 ของจ านวนสถานประกอบการทั้ งหมดในภาค
การศึกษานั้น
7. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการ
นาเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา และผู้บริหารองค์กร
และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน ในสถานประกอบการไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 5 ของ
จานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้
1.1 คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการอบรมการนิเทศ
งานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
มหาวิทยาลัยฯ มีการกาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อที่ 9.1 หน้า
4 เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และ
คณาจารย์ ที่ จ ะไปนิ เทศงานได้ จ ะต้ อ งผ่ า นการร่ ว มสั ง เกตการณ์ ก ารนิ เทศงานจากคณาจารย์ ที่ มี
ประสบการณ์มาก่อน อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะสามารถไปนิเทศงานนักศึกษาตามลาพังได้ นอกจากนี้แล้ว
ยั งจั ด ให้ มี การประชุ ม ส าหรั บ คณาจารย์ นิ เทศรายสาขาวิช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ส าหรั บ
คณาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยจะจั ดส่งไปอบรมกับหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสกอ. (สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย) โดยที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว จานวนทั้งสิ้น 43 คนจากคณาจารย์ ทั้งสิ้น 360 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.94
1.2 คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยฯ มีการกาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อที่ 9.2 หน้าที่
4 เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศ ต้องเป็นคณาจารย์ประจาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
1.3 เจ้ า หน้ าที่ ส หกิ จ ศึ ก ษาต้ อ งนั ด หมายสถานประกอบการเพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ เข้ ามานิ เทศนั ก ศึ ก ษา ณ
สถานประกอบการ
ผู้รับผิดชอบในการประสานงานนิเทศ จะดาเนินการนัดหมายกับสถานประกอบการเมื่อได้รับแผนการ
นิเทศจากคณาจารย์แล้ว โดยการทาหนังสื อนัดหมายการนิเทศถึงผู้ประสานงานที่ระบุในแบบรับรอง
คุณภาพงานหรือบุคคลที่นักศึกษาแจ้งไว้ในแบบฟอร์มแจ้งลักษณะงาน (FM:COOP-CJD-02) โดยระบุ
วันเวลา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่ดูแลนักศึกษา และชื่อคณาจารย์ผู้นิเทศ แล้วส่ง
เอกสารทางโทรสารหรืออีเมล์ หากกรณีเร่งด่วนให้ใช้โทรศัพท์นัดหมายก่อนแล้วค่อยส่งเอกสารตามไป
1.4 คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนกาหนดการนิเทศ
ก่อนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาคณาจารย์จะต้องได้รับเอกสารการนิเทศดังนี้
1) แฟ้มนิเทศ ประกอบด้วย
- แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ
- แบบประเมินคุณภาพนักศึกษา
- เอกสารที่นักศึกษาส่งออนไลน์กลับมา 4 แบบฟอร์ม (FM:CO4-2-05 , FM:CO4-2-06 ,
FM:CO4-2-07 FM:CO4-2-08)
- แบบรับรองคุณภาพงาน
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- แบบเสนองาน
- ประวัตินักศึกษา
โดยเอกสารในแฟ้ ม ประวั ติ ค ณาจารย์ ส ามารถดู ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาได้ ตั้ งแต่ สั ป ดาห์ แ รกที่ นั ก ศึ ก ษาไป
ปฏิบัติงานผ่านระบบสหกิจศึกษาออนไลน์
2) เอกสารขออนุมัติเดินทาง ซึ่งจะต้องจัดทาแผนการเดินทางพร้อมแนบแผนที่ให้คณาจารย์
โดยผู้ประสานงานจะแจ้งแผนนิเทศไปสถานประกอบการล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และเมื่อ
ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้วผู้ประสานงานจะจัดทาเอกสารขออนุมัติเดินทางและส่ง
ให้คณาจารย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทางนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 100 ยกเว้นกรณีแจ้งแผน
หรือเปลี่ยนแปลงแผนกระทันหัน จะทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
1.5 คณาจารย์ต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
เมื่อการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จะนาผลการ
คัดเลือกดังกล่าวมาจัดทาเป็นแผนนิเทศงานโดยแยกตามสาขาวิชา ในแต่ละสาขาวิชาจะจัดกลุ่มสถาน
ประกอบการที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยจัดให้คณาจารย์ สามารถเดินทางไปนิเทศงานได้ประมาณ 2 แห่ง
ต่อวัน หลังจากนั้นก็จะส่งแผนดังกล่าวนี้ไปให้สาขาวิชา โดยส่งถึงประธานคณาจารย์นิเทศ เพื่อประสาน
คณาจารย์ในสาขาวิชากาหนดวัน เวลา คณาจารย์ผู้นิเทศ และพาหนะในการเดินทาง เมื่อสาขาวิชาแจ้ง
แผนดั งกล่ า วกลั บ มา ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าแผนนิ เทศ จะด าเนิ น การจั ด ท าแผนเพื่ อ ขออนุ มั ติ
งบประมาณ และส่งต่อผู้รับผิดชอบประสานการนิเทศแต่ละสาขาวิชา (เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.1.1.5-1)
2. จานวนการนิเทศไม่ต่ากว่า 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2556 ได้รับการนิเทศจากคณาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึง
นั ก ศึ ก ษาที่ ไปปฏิ บั ติ ง านต่ า งประเทศ 6 แห่ ง ได้ แ ก่ ประเทศมาเลเซี ย จี น ญี่ ปุ่ น และประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว
3. พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ
3.1 เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือ ใกล้เคียงหรือเป็นผู้มี
ความชานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. จะกาหนดพนักงานที่ปรึกษาสาหรับดูแลนักศึกษาให้
เป็นผู้มีความรู้และความชานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยมีการกาหนดให้
นักศึกษาทาโครงงานหรือมีการจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดยตรวจสอบจากข้อมูล การ
ประเมินคุณภาพสถานประกอบการในหัวข้อ Job Supervisor มีความรู้ และประสบการณ์ ตรงกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งประเมินโดยคณาจารย์ ผู้นิเทศ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.55 (คะแนนเต็ม 5) (ดัง
ตารางที่ 12.3.3.3.1-1)
3.2 ให้คาปรึกษา ติดตาม แนะนาการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และประสานงานกับหน่วยงาน
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ต่าง ๆ ภายในองค์กร
จากการประเมินคุณ ภาพสถานประกอบการของคณาจารย์นิเทศปีการศึกษา 2556 ในประเด็น Job
Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และให้ ค าปรึ ก ษา ประเด็ น Job Supervisor มี เวลาให้ แ ก่
นักศึกษาด้านการปฏิบัติงาน และมีการจัดทาแผนการทางานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน มีผล
การประเมินในระดับ 4.34 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.3.3.1-1)
3.3 ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องส่งรายงานให้พนักงานที่ ปรึกษาที่ดูแลตรวจสาระรายงานในสัปดาห์ก่อน
สัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาได้ปรับปรุงแก้ไข พร้อมกันพนักงานที่ปรึกษา
จะต้องมีการประเมินรายงานของนักศึกษาและส่งผลการประเมินดังกล่าวคืนศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งมี
คะแนน 10 คะแนน โดยพนักงานที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในระดับ 4.35 (คะแนนเต็ม 5) (ดัง
ตารางที่ 12.3.3.3.1-1)
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา จะทาการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในความรับผิดชอบ ภายใน
สั ป ดาห์ สุ ดท้ ายของการปฏิ บั ติ งาน พร้อ มให้ นั ก ศึ ก ษาถือ กลั บ มาคืน ศูน ย์ ส หกิจ ศึก ษาฯ (ในกรณี ไม่
สามารถประเมินได้ทันในสัปดาห์สุดท้าย อาจส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยมี
คะแนนการประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษา 40 คะแนน สถานประกอบการประเมินความพึงพอใจใน
ระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.3.3.4-1)
4. การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความจาเป็นต่อนักศึกษาและสถาน
ประกอบการดังนี้
4.1 ในการนิ เทศต้อ งจั ดให้ มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหว่างพนัก งานที่ ปรึกษากับ คณาจารย์นิ เทศ
นักศึกษากับอาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย
ในหนังสือแจ้งกาหนดการนิเทศงานของคณาจารย์ จะมีแบบยืนยันการนิเทศงานที่แจ้งรายละเอียดหัวข้อ
ที่คณาจารย์ จะพู ดคุยกับ นั กศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น หน้าที่ที่มอบหมายให้
นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน การพัฒ นาตนเองของนักศึกษา
หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญา
ของสหกิจศึกษา และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผ่านมา และกาหนดขั้นตอนการ
นิเทศไว้ชัดเจนว่าจะขอพบนักศึกษาตามลาพังก่อนแล้วค่อยพบพนักงานที่ปรึกษาโดยลาพัง หลั งจากนั้น
จะมีการหารือร่วมกันระหว่างคณาจารย์ พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษา
4.2 คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง
ในหนังสือแจ้งกาหนดการนิเทศ ผู้ประสานงานการนิเทศจะระบุเวลาสาหรับการพบนักศึกษาตามลาพัง
ไม่น้อยกว่า 20 นาที พบพนั กงานที่ปรึกษาโดยลาพังไม่น้อยกว่า 20 นาที และหารือร่วมกันระหว่าง
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คณาจารย์ พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 นาที รวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (ตาม
เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.4.4.2-1)
4.3 การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมิน
จากความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา
จากการสารวจความคิดเห็นนักศึกษาปีการศึกษา 2556 เกี่ยวกับประโยชน์การนิเทศงานของคณาจารย์ที่
มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ 4.19 (คะแนนเต็ม 5) (ดัง
ตารางที่ 12.3.4.4.3-1)
4.4 การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ โดยประเมินจากความพึงพอใจของ
พนักงานที่ปรึกษา
จากการสารวจความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2556 เกี่ยวกับประโยชน์การนิเทศงาน
ของคณาจารย์ที่มีประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ พบว่าพนักงานที่ ปรึกษามีความพึงพอใจในระดับ
4.39 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.4.4.4-1)
4.5 คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแก่
นักศึกษาตามความจาเป็นของแต่ละสาขาวิชา
คณาจารย์นิเทศของ มทส. จะติดตามความก้าวหน้าของนักศึ กษาสหกิจศึกษา โดยใช้ช่วงของการนิเทศ
งาน และอาจมี ก ารให้ นั ก ศึ ก ษาติ ด ต่ อ กั บ คณาจารย์ โ ดยตรง บางสาขาวิช ามี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ ให้
นักศึกษารายงานความก้าวหน้า
5. คณาจารย์นิเทศตรวจรูปแบบการนาเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา
คณาจารย์ จ ะท าหน้ าที่ ต รวจสอบรู ป แบบการน าเสนอผลงานและให้ ข้อ เสนอแนะแก่ นั กศึ กษา เพื่ อ ให้
นักศึกษาปรับแก้ไข
6. ในช่ ว งระยะกึ่ ง กลางของการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา คณาจารย์ นิ เ ทศเข้ า รั บ ฟั ง การน าเสนอ
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติของนักศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
ในช่วงกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะมีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่จัดประชุมให้นักศึกษา
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยเชิญคณาจารย์ในสาขาวิชาและพนักงานที่
ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคนมาร่วมรับฟัง ยังไม่มีการจัดรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ นอกจากให้นักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานขณะคณาจารย์ไปนิเทศงาน ณ สถาน
ประกอบการ
7. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา และผู้บริหารองค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
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ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานมีสถานประกอบการ จานวน 3 แห่ง ที่มีการจัดให้นักศึกษานาเสนอ
ผลการปฏิบัติงานและเชิญคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังการนาเสนอ
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

3

5 ข้อ



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 12.3.3.3.1-1 ความคิดเห็นของคณาจารย์นิเทศต่อคุณภาพสถานประกอบการระหว่างการนิเทศในปี
การศึกษา 2556 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 109-110
ตารางที่ 12.3.3.3.4-1 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา
หน้าที่ 111
ตารางที่ 12.3.4.4.3-1 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารและการจัดการของสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด ในปีการศึกษา 2556 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 112
ตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ใน
ปีการศึกษา 2556 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 113

เอกสารอ้างอิง :
12.3.1.1.5-1 แบบขออนุมัติแผนการนิเทศงานรายภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2556
(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
12.3.4.4.2-1 สาเนาหนังสือแจ้งกาหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 12.4

ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนาไปใช้ประโยชน์
(1 พค. 56 - 30 เมย. 57)
ชนิดของตัวบ่งชี:้
ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ
ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
ร้อยละ
30 - 39

คะแนน 2
ร้อยละ
40 - 49

คะแนน 3
ร้อยละ
50 - 59

คะแนน 4
ร้อยละ
60 - 69

คะแนน 5
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 70

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ให้พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาใน
หัวข้อการได้ประโยชน์ จากผลงานของนั กศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2556
สถานประกอบการได้นาโครงงานนักศึกษาไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 74.75 ภาคการศึก ษาที่ 2/2556
ร้อยละ 86.00 และภาคการศึกษาที่ 3/2556 ร้อยละ 70.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.95 โดยคิดร้อยละ
เฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (ดังตารางที่ 12.4-1 12.4-2 และ 12.4-3)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ร้อยละ 76.95

5

ร้อยละ 70



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 12.4-1 สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษา
ที่ 1/2556 หน้าที่ 114
ตารางที่ 12.4-2 สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษา
ที่ 2/2556 หน้าที่ 115
ตารางที่ 12.4-3 สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษา
ที่ 3/2556 หน้าที่ 116
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ตัวบ่งชี้ 12.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาถ้ามีตาแหน่งงานว่าง (1 พค. 56 - 30 เมย. 57)
ชนิดของตัวบ่งชี:้
ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถ้ามี
ตาแหน่งงานว่าง
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
ร้อยละ
30 - 39

คะแนน 2
ร้อยละ
40 - 49

คะแนน 3
ร้อยละ
50 - 59

คะแนน 4
ร้อยละ
60 - 69

คะแนน 5
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 70

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการจะประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน โดยระบุการรับนักศึกษาถ้าสถานประกอบการมี
ตาแหน่งงานว่างศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ร้อยละ 75.19 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ร้อยละ 80.75
และภาคการศึ ก ษาที่ 3/2556 ร้ อ ยละ 71.90 เฉลี่ ย 3 ภาคการศึ ก ษา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.94 (ดั ง
เอกสารอ้างอิง 12.5-1)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ร้อยละ 75.94

5

ร้อยละ 70



รายการหลักฐาน :
เอกสารอ้างอิง :
12.5-1 รายงานผลการดาเนินงานสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 หน้าที่ 14
(อยู่ที่เว็บไซต์http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี:้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ครบ 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)

มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ

1. มีการเตรียมความพร้อมนั กศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหั วข้อใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี



2. มีจานวนนักศึกษาเข้ารับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติไม่น้อย
กว่า 30 คน ต่อภาคการศึกษา
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่เข้ารับ
การเตรียมความพร้อมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4. มีจานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากต่างประเทศ
เป็ น ไปตามตัว ชี้วัดผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ งานประจาปี งบประมาณ
5.
มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผ่านการ
(KPIs)
ปฏิบัติงานต่างประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
6. มีร ายงานการประชุม การน าผลการประเมิ นไปปรับ ปรุงการดาเนิน งานในปี
การศึกษาถัดไป
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวข้อในแผนปฏิบัติงานประจาปี
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไนี้
1.1 กิจกรรมแนะนาสหกิจศึกษานานาชาติ
1.2 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน หัวข้อเตรียมความพร้อมสู่การทางานกับ AEC
1.3 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน หัวข้อผลกระทบของ AEC กับการเตรียมตัวของบัณฑิตไทย
1.4 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน หัวข้อความท้าทาย และโอกาสของบัณฑิตไทยในตลาดแรงงาน
อาเซียน
1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษานานาชาติ)
1.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย)
1.7 เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ
1.8 กิจกรรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
1.9 กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
1.10 ภาษาอังกฤษสาหรับสถานประกอบการ
1.11 วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว
1.12 มารยาทสากล
1.13 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน
1.14 กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเดินทางไปต่างประเทศ
2. มีจานวนนักศึกษาเข้ารับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติไม่น้อยกว่า 30 คน ต่อภาค
การศึกษา
ในภาพรวมมี นั ก ศึ ก ษาเข้ า รั บ การเตรี ย มความพร้ อ มสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 คน ดั ง
รายละเอียดจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน ดาเนินการจัดกิจกรรมจานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารท างานกั บ AEC” โดย คุ ณ ชยุ ต เวี ย งอ าพล
กรรมการบริหาร และคุณโสภิดา พืชมงคล ผู้จัดการฝ่ายทรั พยากรมนุษย์ สถาบันบริหารธรรมนิติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 198 คน นักศึกษามี
ความพึงใจในระดับ 4.61 (จากคะแนนเต็ม 5)
ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ผลกระทบของ AEC กับการเตรียมตัวของบัณฑิตไทย” โดย คุณวิรัตน์ ศรีอมร
กิจกุล ผู้อานวยการอาวุโส บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) วันที่
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น.โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 236 คน
นักศึกษามีความพึงใจในระดับ 4.40 (จากคะแนนเต็ม 5)
ครั้ ง ที่ 3 ในหั ว ข้ อ “ความท้ า ทาย และโอกาสของบั ณ ฑิ ต ไทยในตลาดแรงงานอาเซี ย น” โดย
คุณ รัดเกล้ า เจริญ สุ ข ผู้จั ดการแผนกพัฒ นาศักยภาพ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุ ขุมวิท วันที่ 7
มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 221 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจต่อภาพรวมกิจกรรมในระดับ 4.43 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)
กิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing ดาเนินการจัด 3 ครั้ง
ครั้ งที่ 1 ผู้ ที่ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ได้ แก่นั ก ศึก ษาสหกิ จศึ กษานานาชาติ ที่ อยู่ ในความดู แลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 3 คน ได้แก่
1. Mr. Federic Gregor Horn นั ก ศึ ก ษ า จ า ก University of Applied Sciences RavensburgWeingarten ประเทศเยอรมนี ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)
จากัด
2. Ms. Long Mei Mei นักศึกษาจาก Northern University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
3. Ms. Chantsaldulam Ganbaatarn นั ก ศึ ก ษ าจาก University of Science and Technology
ประเทศมองโกเลีย ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นผู้
ดาเนินรายการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 – 18.00 น. มีผู้ร่วมกิจกรรม จานวน
494 คน ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ 4.51 (จากคะแนนเต็ม 5)
ครั้ งที่ 2 ผู้ ที่ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ที่ อ ยู่ ในความดู แ ลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 4 คน ได้แก่
1. Mr. Geoff Soles นั กศึกษาจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ปฏิ บัติงานสหกิจ
ศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
2. Mr. Shahrul Izwan Bin Ghani นั ก ศึ ก ษาจาก University of Malaya ประเทศมาเลเซี ย
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 . Ms. Fengjiao Deng นั ก ศึ ก ษ าจ าก Hunan University of Humanities, Science and
Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท
สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด
4. Mr. Ji Zhou นักศึกษาจาก Hunan University of Humanities, Science and Technology
(HUHST) ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ปฏิ บั ติ งานสหกิ จ ศึ ก ษา ณ บริษั ท สงวนวงษ์
อุตสาหกรรม จากัด
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นผู้
ดาเนินรายการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 – 18.00 น. มีผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 494
คน ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ 4.50 (จากคะแนนเต็ม 5)
ครั้ งที่ 3 ผู้ ที่ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ที่ อ ยู่ ในความดู แ ลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 5 คน ซึ่งปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จากัด ได้แก่
1. Mr. Filemon Yoga Adhisatya, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
2. Mr. Yosafat Nugraha Aji Pratama, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
3. Mr. Billy Yehezkiel, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
4. Ms. Chaterine Alvina Prima Hapsari, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
5. Mr. Christian Hangi, Durban University of Technology, South Africa
และนั กศึกษาสหกิ จศึ กษาที่อยู่ในความดู แลของมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
จ านวน 1 คน ได้ แ ก่ Mr. Travis Duck, Durban University of Technology, South Africa
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นผู้
ดาเนินรายการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 – 18.00 น. มีผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 266
คน ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ 3.75 (จากคะแนนเต็ม 5)
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่เข้ารับการเตรียมความพร้อม
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ในกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
โดยมีผลการประเมินในระดับ 4.37 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4. มีจานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากต่างประเทศเป็นไปตามตัวชี้วัดผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
ในปี การศึกษา 2556 ได้จัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ จานวน 14 ราย
ได้แก่ประเทศลาว 3 ราย ประเทศมาเลเซีย 7 ราย ประเทศญี่ปุ่น 1 ราย และประเทศจีน 3 ราย และมี
นักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จานวน 13 ราย ได้แก่ ประเทศแคนาดา 1 ราย ประเทศ
เยอรมนี 1 ราย ประเทศมองโกเลี ย 1 ราย ประเทศมาเลเซี ย 2 ราย ประเทศจี น 2 ราย ประเทศ
แอฟริกาใต้ 1 ราย ประเทศอินโดนีเซีย 4 ราย และประเทศญี่ปุ่น 1 ราย ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
ตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ (KPIs) พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถส่งนักศึกษา
ไปปฏิบั ติงานต่างประเทศร้อยละ 125 จากแผนที่ตั้งไว้ และรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาปฏิบั ติงานใน
ประเทศไทยร้อยละ 266.67 จากแผนที่ตั้งไว้ (ดังตารางที่ 1.1.4-1 และดังเอกสารอ้างอิง ที่ 12.6.4-1
และ 12.6.4-2)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ มทส. ที่ ผ่ า นการปฏิ บั ติ ง าน
ต่างประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
จากการสารวจความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผ่านการปฏิบัติงานต่างประเทศในปี
การศึกษา 2556 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.06 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ตารางที่ 12.6.5-1)
6. มีรายงานการประชุมการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการรายงานผลการดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย หรือมีการ
นัดหมายคณะทางานที่ดาเนินงานเพื่อประชุมรายงานผลงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข รวมทั้งได้
มีการปรับกระบวนการทางานเพื่อให้มีความคล่องตัวอย่างต่อเนื่อง (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.6.6-1)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

4

6 ข้อ



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 1.1.4-1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) หน้าที่ 85
ตารางที่ 12.6.4-1 รายชื่อนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศปีการศึกษา 256 หน้าที่ 117-118
ตารางที่ 12.6.4-2 รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทยปีการศึกษา 2556
หน้าที่ 119-120
ตารางที่ 12.6.5-1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2556
หน้าที่ 121-122

เอกสารอ้างอิง :
12.6.6-1 รายงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2556
(อยู่ที่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
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ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์นิเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี:้

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

คะแนนต่ากว่าหรือ

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนนมากกว่า

เท่ากับ 1.50

1.51 – 2.50

2.51 - 3.50

3.51 – 4.50

หรือเท่ากับ 4.51

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดาเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่ง
ใน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์
สหกิจศึกษาฯ ตามกลุ่มผู้รับบริการพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.19) โดยการสารวจความพึง
พอใจจะพิจารณา 5 ประเด็นสาคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 4.29 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 7.3.4-1 ข้อ 1)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา อยู่ในระดับ 4.37 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ข้อ 2)
- ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศในระดับ 4.09 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-4)
2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.19 (คะแนนเต็ม 5) (ตารางที่ 12.7-1)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา อยู่ในระดับ 4.25 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ข้อ 3)
- ความพึ งพอใจของคณาจารย์ นิ เทศ อยู่ ในระดั บ 3.91 (คะแนนเต็ ม 5) (ดั งตารางที่ 12.7-5 และ
ตารางที่ 12.7.6)
3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.12 (คะแนนเต็ม 5) (ตารางที่ 12.7-7 ข้อที่ 6)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ 4.38 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ข้อ 1.1)
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ อยู่ในระดับ 4.37 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-2)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.09 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-3)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.3.3.4-1)
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ อยู่ในระดับ 4.14 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-2 ข้อ 2)
5. ความพึงพอใจในการสร้างโอกาสการต่อยอดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 4.24 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-1 ข้อ 5)
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.4.4.4.4-1ข้อ 1.3 )
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ผู้นิเทศอยู่ในระดับ 3.87 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-4 ข้อ 1.2)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ค่าเฉลี่ย = 4.19

4

ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00



รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 7.3.4-1 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556
แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 94
ตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2556 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 113
ตารางที่ 12.7-1 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อภาพรวมและปรัชญาของศูนย์สหกิจศึกษาฯ หน้าที่ 123
ตารางที่ 12.7-2 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา หน้าที่ 124
ตารางที่ 12.7-3 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประจาปีการศึกษาที่ 2556 หน้าที่ 125-126
ตารางที่ 12.7-4 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินประโยชน์ที่คณาจารย์ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม
ในแต่ละภาคการศึกษา หน้าที่ 127
ตารางที่ 12.7-5 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศที่มีต่อการให้บริการศูนย์ 2/2556
หน้าที่ 128-129
ตารางที่ 12.7-6 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศที่มีต่อการให้บริการศูนย์ 3/2556
หน้าที่ 130-131
ตารางที่ 12.7-7 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานในปีการศึกษา
2556 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 130-131
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ตัวบ่งชี้ 12.8

การดาเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ชนิดของตัวบ่งชี:้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ มีผลการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ครบ 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ

1. มี แ ต่ งตั้ ง คณะอนุ ก รรมการการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยจากสถาบั น การศึ ก ษาใน
เครือข่ายไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั้งหมด
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)

2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายและสรุปรายงานการประชุมแจ้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
3. มีรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย
4. มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีต่อเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวั
น ออกเฉีย งเหนืมอการน
ตอนล่าผลการประเมิ
างและสานักงานคณะกรรมการการอุ
มศึกษา
5. มี รายงานการประชุ
น ไปปรั บ ปรุ งการด าเนิ นดงานในปี
(สกอ.)
การศึกษาถัดไป






รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั้งหมด
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ในฐานะเป็ น มหาวิท ยาลั ยแม่ข่ายเครือข่ายพั ฒ นาสหกิ จศึก ษาภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ างได้ มี ก ารแต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยจากตั ว แทนของ
สถาบั น อุดมศึ กษาในเครือข่าย จากสถาบัน สมาชิกทั้ง 17 สถาบั น ตามคาสั่ งคณะกรรมการบริห าร
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีวาระ 2 ปี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายและสรุปรายงานการประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ได้ป ระสานการจั ดประชุมคณะอนุ กรรมการตามความจาเป็ นที่จะต้องหารือ โดยปีการศึกษา 2556
ดาเนิน การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ จานวน 3 ครั้ง (13 มกราคม 2557 และ 11 มีนาคม 2557
และ 11 เมษายน 2557 ) นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเฉพาะโดยตั้งเป็นคณะทางาน เช่น คณะทางาน
พิจารณาคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย คณะทางานการจัดทาโครงการวิจัย หรือใน
กรณีมีการตรวจเยี่ยมจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิง 12.8.2-1)
3. มี ร ายงานการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอ งจาก
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย
มี ก ารรายงานการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ได้ รั บ การรั บ รองจากคณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายฯ โดยจะนาแผนปฏิบัติการเข้าที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ
ก่อนเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งมีการรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม
เพื่อให้ ทราบความก้าวหน้ า ในที่ป ระชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เช่น การจัดทาข้อเสนอ
โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. มีการหารือรูปแบบการดาเนินงานหรือการปรับ
แผนและกระบวนการดาเนินงาน
4. มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติประจาปีต่อเครือข่ายอุดมศึกษา
เครือข่ายพัฒ นาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง มีการรายงานผลการดาเนิ นงานต่ อ
ประธานสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหหนือตอนล่าง ปีละ 1-2 ครั้ง และรายงานผล
การด าเนิ น งานต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาทุ ก 6 เดื อ น หรื อ หลั งจากเสร็ จ สิ้ น การ
ดาเนินงานโครงการ
5. มี รายงานการประชุ มของคณะอนุ กรรมการบริหารเครือข่ ายเพื่ อ การน าผลการประเมิ นไปปรั บปรุงการ
ดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป

74

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน)

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

4

5 ข้อ



เอกสารอ้าอิง :
12.8.2-1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
(อยู่ที่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56)
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ตารางเป้าหมายและผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ผลการ
ดาเนินงาน*

บรรลุเป้าหมาย
คะแนนการ () หรือ ไม่
ประเมิน บรรลุเป้าหมาย
()

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย*

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1

8 ข้อ

8 ข้อ

5 คะแนน
5.00 คะแนน



7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน



5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



6 ข้อ
6 ข้อ

6 ข้อ
6 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน




องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1

ตัวบ่งชี้ 7.2
ตัวบ่งชี้ 7.3
ตัวบ่งชี้ 7.4

ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจา
ศูนย์สหกิจศึกษาและผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน
การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพสู่สถาบันการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
การบริหารความเสี่ยง
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

5.00 คะแนน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

8 ข้อ

7 ข้อ

4 คะแนน



4.00 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9

*

ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้นๆเช่นระบุเป็นค่าร้อยละหรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข้อหรือระบุเป็นระดับ
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ตารางเป้าหมายและผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
เป้าหมาย*

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก

ผลการ
บรรลุเป้าหมาย
*
ดาเนินงาน คะแนนการ () หรือ ไม่
ประเมิน บรรลุเป้าหมาย
()

ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบ่งชี้ 12.1 ระบบและกลไกในการพั ฒ นาและบริ ห าร
หลักสูตรสหกิจศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.2 มี ร ะบบและกลไกในการส่ งเสริ ม การเรี ย น

การสอนสหกิจศึกษา

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



8 ข้อ

9 ข้อ

5 คะแนน



3 คะแนน



5 คะแนน



5 คะแนน



5 คะแนน



5 คะแนน



4 คะแนน



ตัวบ่งชี้ 12.3 ระดั บ ความส าเร็จของกระบวนการนิ เทศการ
5 ข้อ
4 ข้อ
ปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้ 12.4 ร้ อ ยละของโครงงาน/การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ มากกว่าร้อยละ
ร้อยละ 76.95
ศึกษาที่สถานประกอบการนาไปใช้ประโยชน์
70
ตัวบ่งชี้ 12.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจาก
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มากกว่าร้อยละ ร้อยละ 75.94
ร้อยละ 70
ถ้ามีตาแหน่งงานว่าง
ตัวบ่งชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
6 ข้อ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า
4.19
ศึ ก ษา พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา และคณาจารย์
4.00

นิเทศ

ตัวบ่งชี้ 12.8 การดาเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

5 ข้อ

5 ข้อ

4.63
คะแนน
4.71
คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ

*

ระบุเป็นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสาหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละหรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็น
ข้อหรือระบุเป็นระดับ
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68

จากผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 เมื่อนามา
เปรียบเทียบข้อมูลปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการ
ดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์สห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบ่งชี้ 7.2

การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

8 ข้อ

8 ข้อ

8 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
NA
NA
NA
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
8 ข้อ
8 ข้อ
8 ข้อ
ภายใน
องค์ประกอบที่ 12 การดาเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบ่งชี้ 12.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
สหกิจศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.2 มี ระบบและกลไกในการส่ ง เสริม การเรีย นการสอน
8 ข้อ
9 ข้อ
9 ข้อ
สหกิจศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.3 ระดั บ ความส าเร็ จ ของกระบวนการนิ เ ทศการ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
ปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้ 10.4 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิ บั ติ ง านสหกิจ ศึกษาที่ ร้อยละ 87.26 ร้อยละ 88.00 ร้อยละ 76.95
สถานประกอบการนาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ 12.5 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การเสนองานจาก ร้อยละ 79.98 ร้อยละ 74.34 ร้อยละ 75.94
สถานประกอบการที่ ไ ปปฏิบั ติ ง านสหกิจ ศึกษาถ้า มี
ตาแหน่งงานว่าง
ตัวบ่งชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา
NA
ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลีย่ 4.19

พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์นิเทศ
78

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
na = ไม่มีข้อมูล/ ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
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ผลการดาเนินงาน
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
4 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

ส่วนที่ 3
จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข

ภาคผนวก ก
รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ต่าง ๆ

ตารางที่ 1.1.4-1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ทาหนด ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55- ก.ย.56)

ผลผลิต

ตัวบ่งชี้ที่

รายละเอียดตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลผลิต

1. ผลผลิต : มหาวิทยาลัยเป็นผู้นาสหกิจศึกษาในระดับชาติ
1.1
ระดับการเป็นผู้นาด้านสหกิจศึกษาระดับชาติ
อันดับ 1
อันดับ 1
1.2
ร้อยละของสถานศึกษามีรายวิชาสหกิจศึกษา
และหลักสูตรผ่านการรองรับจาก สกอ. และ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
องค์กรวิชาชีพ
1.3
ร้อยละของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มี
รายวิชาสหกิจศึกษาเลือกที่จะไปปฏิบัติงาน
ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.4
สหกิจศึกษา
1.4
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อการปฏิบัตินของนักศึกษาและหรือ
ระดับ 4
ระดับ 4.19
โครงงานของนักศึกษา
1.5
จานวนผลงานหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานให้กับสถานประกอบการและ
1 ผลงาน
1 ผลงาน
สังคมภายนอก
2. ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการเตรียม ความพร้อมก่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ เข้าสู่งาน
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
2.1
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ระดับ 4.25 ระดับ 4.13
เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
2.2
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด
กิจกรรม/หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อม
ระดับ 4.25 ระดับ 4.22
ก่อนไปปฏิบัติงาน
2.3
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าสู่
ระดับ 4
ระดับ 4.08
งานอาชีพหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.4
จานวนสถานประกอบการที่ได้รับการ
ให้บริการและอานวยความสะดวกด้านการรับ 90 แห่ง
125 แห่ง
สมัครงานในมหาวิทยาลัย
2.5
จานวนสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
50 แห่ง
136 แห่ง
ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งงานที่ว่าง
3. ผลผลิต : พัฒนาการของนักศึกษา ก่อนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.1
ร้อยละของคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ร้อยละ 35 ร้อยละ 35
การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา
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ร้อยละของ
ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย
(= บรรลุเป้า
= ร้อยละ 80
 = ไม่บรรลุเป้า <
ร้อยละ 80)

100.00



100.00



108.93



104.75



100.00



97.18



99.29



102



138.89



272.00



100.00



ผลผลิต

ตัวบ่งชี้ที่

รายละเอียดตัวบ่งชี้

ผลผลิต

ร้อยละของ
ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย
(= บรรลุเป้า
= ร้อยละ 80
 = ไม่บรรลุเป้า <
ร้อยละ 80)

เพิ่มขึ้น 3.29

299.09



10 สาขาวิชา

83.33



1 ระบบ

100.00



ร้อยละ99.25

165.42



ระดับ 4.52

100.44



ระดับ 4.00

ระดับ 4.05

101.25



ระดับ 4.00

ระดับ 4.20

105.00



ระดับ 4.00

ระดับ 4.19

104.75



ร้อยละ 2

ร้อยละ11.46

573.00



2 แห่ง

2 แห่ง

100



5 แห่ง

5 แห่ง

100



5 งาน

5 งาน

100



เป้าหมาย

3.2

ผลวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา
(Reflection) โดยการเปรียบเทียบระหว่าง
เพิ่มขึ้น 1.1
ก่อนไปและหลังกลับจากสหกิจศึกษา
3.3
จานวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมในการวิเคราะห์
12
ตนเองโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนไป และ
สาขาวิชา
หลังกลับจากสหกิจศึกษา
4. ผลผลิต : พัฒนาการและความก้าวหน้าทางสายงานที่ชัดเจนของนักศึกษาสหกิจศึกษา
4.1
จานวนระบบสารสนเทศการให้บริการด้าน
1 ระบบ
การพัฒนาอาชีพ
4.2
ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการ
ร้อยละ60
บริการของศูนย์สหกิจศึกษา
5. ผลผลิต : คณาจารย์นิเทศ
5.1
ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศสห
ระดับ 4.50
กิจศึกษาต่อการให้บริการประสานงาน
นิเทศสหกิจศึกษา
ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อ
5.2
กิจกรรมสัมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ
6. ผลผลิต : สถานประกอบการ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
6.1
การให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษา
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
6.2
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

7. ผลผลิต : เครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษา
7.1
ร้อยละขอองสถานประกอบการเข้าร่วมจัดสห
กิจศึกษาเพิ่มขึ้น (ทวิภาคี) เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา
7.2
จานวนสมาคมวิชาการ/วิชาชีพหรือกลุ่ม
องค์กรภาครัฐเอกชนที่ให้ความร่วมมือจัด
สหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น
7.3
จานวนสถานประกอบการที่ลงนามร่วมกับ
มทส.
7.4
จานวนงานบริการวิชาการหรืองานวิจัยที่
มทส.ได้รับจากสถานประกอบการจากความ
ร่วมมือสหกิจศึกษา
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ผลผลิต

ตัวบ่งชี้ที่

รายละเอียดตัวบ่งชี้

8. ผลผลิต : คุณภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ร้อยละของลักษณะงานที่เป็นโครงการ
5.1
ร้อยละของสถานประกอบการที่มกี ารจ่าย
5.2
5.3

ค่าตอบแทน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

9. ผลผลิต : การพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ
9.1
จานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ
9.2
จานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจากต่างประเทศ
มาปฏิบัติงานในประเทศไทย
9.3
จานวนสถานศึกษา/สถานประกอบการ
ต่างประเทศที่รับนักศึกษา มทส.
9.4
จานวนสถานศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา
10. ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ
10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
11. ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ
11.1 จานวนงานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการ
ให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จได้สาเร็จเป็น
รูปธรรม
12. ผลผลิต : การจัดการความรู้
12.1 จานวนผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู้
และมีการนาไปใช้จริง
13. ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยง
13.1 ร้อยละของการจัดทาแผนการบริหารความ
เสี่ยงที่ดาเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
13.2 ร้อยละของความสาเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานตามแผน
14. ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา
14.1 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้าน
การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย
(= บรรลุเป้า
= ร้อยละ 80
 = ไม่บรรลุเป้า <
ร้อยละ 80)

เป้าหมาย

ผลผลิต

ร้อยละของ
ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย

ร้อยละ 60

ร้อยละ 53

88.33



ร้อยละ 75

ร้อยละ86.18

114.91



ระดับ 4

ระดับ 4.32

108.00



20 คน

25 คน

125.00



3 คน

8 คน

266.67



3 แห่ง

9 แห่ง

300.00



4 แห่ง

6 แห่ง

150.00



ระดับ 4.5

ระดับ 4.27

94.89



1 งาน

1 งาน

100



2 ผลงาน

2 ผลงาน

100.00



ร้อยละ
100

ร้อยละ42.86

42.86



ร้อยละ 80 ร้อยละ42.86

53.58



ระดับ 4.5

103.11



ระดับ 4.64

ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2557
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ตารางที่ 7.3.4-1 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2556 แยกตามภาค
การศึกษา (จาก 5 คะแนน)
ส่วนที่ 1 รูปแบบการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ภาคการศึกษา

หัวข้อพิจารณา

1/2556

2/2556

3/2556

รวม

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา

4.38

4.27

4.23

4.29

1.1 การกาหนดให้สหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับสาหรับนักศึกษา
ทุกคน

4.60

4.52

4.47

4.53

1.2 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง

4.49

4.40

4.36

4.42

1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งละ 16 สัปดาห์

4.47

4.42

4.38

4.42

1.4 จานวนหน่วยกิตรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หน่วยกิต)

4.22

4.00

3.90

4.04

1.5 จานวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษา (8 หน่วยกิต)

4.08

4.04

4.03

4.05

4.14

4.03

3.93

4.03

4.40

4.32

4.25

4.32

4.10

4.01

3.84

3.98

2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่กาหนดให้นักศึกษาสมัครงาน

3.93

3.78

3.70

3.80

2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอร์มสมัครงานสหกิจศึกษา

4.27

4.13

4.03

4.14

2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน

4.13

4.01

3.95

4.03

2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ / สอบ
ข้อเขียน

3.98

3.94

3.83

3.92

3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

4.12

3.99

3.88

4.00

4.15

3.94

3.86

3.98

3.73

3.60

3.47

3.60

3.3 ความเหมาะสมของหัวข้อที่จัดอบรม / บรรยาย

4.18

4.07

3.97

4.07

3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย

4.27

4.13

4.06

4.15

3.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย

4.27

4.19

4.06

4.17

2. การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา
2.1 การกาหนดให้นักศึกษาสมัครงานก่อนไปปฏิบตั ิงาน 1 ภาค
การศึกษา
2.2 นักศึกษาสมัครงานได้ 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการได้ครั้ง
ละ 1 แห่ง

3.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (16.00-18.00
น.)
3.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผ่าน
เกณฑ์การประเมิน)
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ส่วนที่ 2 ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษา

หัวข้อพิจารณา
ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
1.เอกสารที่นักศึกษาได้รับ ได้แก่ คู่มือสหกิจศึกษา ปฏิทิน
กิจกรรม และตารางการอบรม/บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ช่วยทาให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา
และเข้าใจวิธีการดาเนินงานต่างๆ ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอที่จะ
อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้

1/2556

2/2556

3/2556

รวม

4.30

4.12

4.05

4.16

4.36

4.16

4.11

4.21

4.25

4.07

4.00

4.11

ส่วนที่ 3 คุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ภาคการศึกษา

หัวข้อพิจารณา

1/2556

2/2556

3/2556

รวม

4.08

3.92

3.70

3.90

1.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)

4.11

3.95

3.75

3.94

1.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ )

4.16

3.86

3.76

3.93

1.3 การกรอกแบบยืนยันคุณสมบัติก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

4.06

3.74

3.70

3.83

1.4 การยื่นคาร้องต่างๆ

4.03

3.79

3.62

3.81

1.5 การอธิบายให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนนักศึกษา

4.04

3.85

3.67

3.85

2. การให้บริการ : การจัดหางานสหกิจศึกษา

4.10

4.16

3.90

4.05

2.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)

4.28

4.24

4.10

4.21

2.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ )

4.35

4.16

4.18

4.23

2.3 ความรู้ ความสามารถในการจัดหางานให้แก่นักศึกษา

4.27

3.71

4.08

4.02

2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพื่อประกาศให้นักศึกษาทราบ

3.86

3.68

3.66

3.73

2.5 การประกาศผลการคัดเลือกตรงตามกาหนดการ

3.90

3.83

3.64

3.79

2.6 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจานวนนักศึกษา

3.94

3.96

3.74

3.88

1. การให้บริการ : ทะเบียนนักศึกษา
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ส่วนที่ 3 คุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ต่อ)
ภาคการศึกษา

หัวข้อพิจารณา

1/2556

2/2556

3/2556

รวม

3. การให้บริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ

4.22

4.14

4.04

4.13

3.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)

4.27

4.21

4.11

4.20

4.32

4.06

4.17

4.18

4.21

4.09

4.03

4.11

3.4 การให้คาปรึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา

4.22

3.90

4.04

4.05

3.5 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจานวนนักศึกษา

4.06

4.08

3.84

3.99

4. การให้บริการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.22

4.13

3.97

4.11

4.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind) (

4.25

4.18

4.07

4.17

4.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ )

4.29

4.07

4.12

4.16

4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์

4.27

3.95

3.90

4.04

4.4 การอธิบายให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบออนไลน์

4.18

3.94

3.88

4.00

4.5 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจานวนนักศึกษา

4.13

4.05

3.86

4.01

5. คุณภาพในการให้บริการโดยรวมของศูนย์สหกิจศึกษาฯ

4.22

4.09

4.00

4.10

3.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
3.3 การประสานงาน และอานวยความสะดวกในการจัดบรรยาย
เตรียมสหกิจศึกษา
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ตารางที่ 12.3.3.3.1-1 ความคิดเห็นของคณาจารย์นิเทศต่อคุณภาพสถานประกอบการระหว่างการ
นิเทศงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2556 แยกตามภาคการศึกษา (จาก 5 คะแนน)
ภาคการศึกษา
1/2556 2/2556
3/2556

ที่

หัวข้อประเมิน

1

ความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา
1.1 ผู้บริหาร
1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.3 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
ปฏิบัติ
2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม
2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขา
วิชาชีพ
2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือ
ก่อให้เกิดอันตราย
การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการ
ระหว่างฝ่ายบุคคล และ Job Supervisor
ความเข้าใจในแนวคิดของ สหกิจศึกษา
3.2 ฝ่ายบุคคล/ผูเ้ กี่ยวข้อง มีการปฐมนิเทศ
แนะนากฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรให้
นักศึกษาทราบ
3.3 มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายใน
สัปดาห์แรกที่เข้างาน
3.4 Job Supervisor มีความรู้ และ
ประสบการณ์ ตรงกับสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา
3.5 Job Supervisor มีเวลาให้แก่นักศึกษาด้าน
การปฏิบัติงาน
3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน
และให้คาปรึกษา
3.7 มีการจัดทาแผนการทางานตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติงาน
3.8 มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม
3.9 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ)
ให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม
3.10 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
สาหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงาน

2

3
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เฉลี่ย

4.31
4.26
4.22
4.40
4.41

4.50
4.48
4.42
4.60
4.49

4.37
4.37
4.32
4.46
4.42

4.40
4.37
4.32
4.49
4.44

4.40
4.40

4.44
4.55

4.37
4.46

4.40
4.47

4.44

4.47

4.43

4.45

4.30

4.41

4.30

4.34

4.38

4.47

4.40

4.42

4.39

4.50

4.38

4.43

4.60

4.69

4.63

4.64

4.49

4.59

4.57

4.55

4.38

4.47

4.43

4.42

4.42

4.52

4.43

4.45

4.09

4.36

4.20

4.22

4.02
3.97

4.07
3.96

3.75
3.72

3.95
3.88

4.25

4.33

4.27

4.28

ที่

4

ภาคการศึกษา
1/2556 2/2556
3/2556

หัวข้อประเมิน
3.11 ให้ความสาคัญต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา
สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการ
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เฉลี่ย

4.26

4.43

4.37

4.35

4.35

4.51

4.41

4.42

ตารางที่ 12.3.3.3.4-1 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา
(จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวข้อประเมิน

ภาคการศึกษา
1/2556
2/2556
3/2556
4.34
4.39
4.32
4.15
4.12
4.17
3.94
3.94
4.09

1 ปริมาณงาน
2 คุณภาพงาน
3 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ

เฉลี่ย
4.35
4.15
3.99

4 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ
5 ความรู้ความชานาญด้านปฏิบัติการ

4.10

4.19

4.12

4.13

4.11

4.18

4.06

4.12

6 วิจารณญาณและการตัดสินใจ
7 การจัดการและการวางแผน

3.79

3.92

3.85

3.85

3.96

4.09

3.94

3.99

8 ทักษะการสื่อสาร
9 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

3.99

4.13

3.96

4.03

3.47

3.65

3.57

3.56

10 ความเหมาะสมต่อตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
11 ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้

4.23

4.40

4.28

4.30

4.37

4.46

4.42

4.42

12 ความสนใจ อุตสาหะในการทางาน
13 ความสามารถเริ่มต้นทางานได้ด้วยตนเอง

4.44

4.59

4.46

4.50

4.03

4.18

4.00

4.07

14 การตอบสนองต่อการสั่งการ
15 บุคลิกภาพและการวางตัว

4.41

4.52

4.50

4.48

4.51

4.59

4.51

4.54

16 มนุษยสัมพันธ์
17 ความมั่นใจในตนเอง

4.55

4.65

4.65

4.62

3.97

4.25

4.00

4.07

18 ความเป็นผู้นา
19 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร

3.74

3.95

3.82

3.83

4.45

4.56

4.42

4.48

20 คุณธรรมและจริยธรรม

4.67

4.74

4.70

4.70

4.17

4.31

4.19

4.22

เฉลี่ยรวม
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ตารางที่ 12.3.4.4.3-1 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการบริหารและการจัดการของ
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในปีการศึกษา 2556 แยกตามภาคการศึกษา
(จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวข้อประเมิน

1

การจัดแผนการเรียนการสอนวิชาสอดคล้อง
ต่อการไปปฏิบัติงาน
การสนับสนุนส่งเสริมจากคณาจารย์ใน
สาขาวิชาต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Coop Advisor) ต่อนักศึกษา
การให้คาปรึกษาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา (ถ้ามี)
การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน
จานวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความ
เพียงพอ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีส่วนสาคัญ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

2
3
4
5
6
7
8

การจัดการโดยรวมของสาขาวิชาใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษา
1/2556
2/2556
3/2556
3.99
4.07
4.00

เฉลี่ย
4.02

4.13

4.19

4.16

4.16

3.99

4.05

3.97

4.00

3.94

4.01

4.02

3.99

4.17

4.22

4.19

4.19

3.64

3.69

3.60

3.64

3.91

4.01

4.00

3.97

4.09

4.11

4.10

4.10
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ตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ใน
ปีการศึกษา 2556 แยกตามภาคการศึกษา (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวข้อการประเมิน

1/2556

ภาคการศึกษา
2/2556
3/2556

เฉลี่ยรวม

4.25

4.36

4.32

4.31

4.37

4.45

4.32

4.38

4.11
4.27

4.29
4.35

4.28
4.35

4.23
4.32

2 ด้านหลักสูตร
2.1 การกาหนดให้สหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับสาหรับนักศึกษา
ทุกคน
2.2 มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจ
ศึกษา

4.25

4.44

4.43

4.37

4.49

4.51

4.48

4.49

4.38

4.38

4.37

4.38

2.3 นักศึกษาต้องไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 16 สัปดาห์

4.44

4.44

4.44

4.44

3 กระบวนการดาเนินงานสหกิจศึกษา
2.1 มีหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน

4.25
4.18

4.21
4.38

4.28
4.26

4.25
4.27

2.2 จัดส่งแบบสารวจความต้องการรับนักศึกษาและแบบเสนอ
งานสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการเสนองานอย่างน้อย 1
ภาคการศึกษา

4.28

4.39

4.42

4.36

2.3 ความเหมาะสมของช่องทางการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา

4.11
4.21

4.25
4.29

4.17
4.21

4.18

4.42

4.55

4.48

4.40

4.40

4.38

4.39

3.94
4.26
4.25

3.93
4.29
4.29

4.06
4.31
4.31

3.98
4.29

1 สหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน
1.1 ได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน
(Benefits from student's work)
1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง (Employee recruitment)
1.3 มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
อนาคต (Further academic co-operation with the
university)

2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการส่งจดหมายสมัครงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการคัดเลือก
2.5 มีการนัดหมายการเข้านิเทศงานของอาจารย์ล่วงหน้า และ
คณาจารย์นเทศเข้านิเทศงานตามระยะเวลาที่นัดหมาย
2.6 การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและสถานประกอบการ
2.7 จานวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ
2.8 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์
4

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ/ประสานงานกับศูนย์ฯ

113

4.24
4.48

4.28

ตำรำงที่ 12.4-1 สรุปกำรใช้ประโยชน์จำกผลกำรปฏิบัตงิ ำน/โครงงำนของนักศึกษำสหกิจศึกษำภำคกำรศึกษำที่ 1/2556
(ประเมินโดยพนักงานทีป่ รึกษาของสถานประกอบการ)
สำนักวิชำ / สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสังคม
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิเทศศาสตร์
สารสนเทศศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ซอฟต์แวร์วสิ าหกิจ
2. เทคโนโลยีการจัดการ
การตลาด
โลจีสติกส์
ผู้ประกอบการ
รวม
เทคโนโลยีกำรเกษตร
1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. เทคโนโลยีอาหาร
รวม
วิศวกรรมศำสตร์
1. วิศวกรรมเกษตร
2. วิศวกรรมขนส่ง
3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วิศวกรรมเคมี
5. วิศวกรรมเครื่องกล
6. วิศวกรรมเซรามิก
7. วิศวกรรมโทรคมนาคม
8. วิศวกรรมพอลิเมอร์
9. วิศวกรรมไฟฟ้า
10. วิศวกรรมโยธา
11. วิศวกรรมโลหการ
12. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
13. วิศวกรรมอุตสาหการ
14. เทคโนโลยีธรณี
15 วิศวกรรมการผลิต
16 วิศวกรรมยานยนต์
17 วิศวกรรมอากาศยาน
รวม
แพทยศำสตร์
1. อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. อาชีวอนามัยละความปลอดภัย
รวม
วิทยำศำสตร์
1. วิทยาศาสตร์การกีฬา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ใช้ประโยชน์
คน
%

ยังไม่ใช้
คน
%

28
14
49
8

20
9
41
7

71.43
64.29
83.67
87.50

8
4
6
1

28.57
28.57
12.24
12.50

1
2

7.14
4.08

23
36
17
175

11
25
3
116

47.83
69.44
17.65
66.29

9
9
10
47

39.13
25.00
58.82
26.86

13.04
2.78
23.53
6.29

56
22
26
104

41
12
20
73

73.21
54.55
76.92
70.19

9
6
3
18

16.07
27.27
11.54
17.31

10
13
1
4
63
12
5
3
86
35
12
23
14
19
23
21
19
363

8
9
1
4
50
11
5
2
64
16
9
13
13
9
21
19
6
260

80.00
69.23
100.00
100.00
79.37
91.67
100.00
66.67
74.42
45.71
75.00
56.52
92.86
47.37
91.30
90.48
31.58
71.63

1
4

10.00
30.77

11
1

17.46
8.33

1
19
12
3
9
1
10
1
1
11
85

33.33
22.09
34.29
25.00
39.13
7.14
52.63
4.35
4.76
57.89
23.42

2

2
4
6

2
4
6

100.00
100.00
100.00

1
1
649

1
1
456

100.00
100.00
70.26

150

23.11

4

จำนวนนศ.
ทั้งหมด
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ไม่มีประโยชน์
คน
%

คน

ไม่ตอบ

%

1

2.78

1

0.57

3
1
4
11

1
1

3.85
0.96

6
4
2
12

10.71
18.18
7.69
11.54

1

10.00

2

3.17

3
6

3.49
17.14

1

4.35

0.55

1
1
2
16

4.35
4.76
10.53
4.41

0.62

39

6.01

1

2.86

ตำรำงที่ 12.4-2 สรุปกำรใช้ประโยชน์จำกผลกำรปฏิบัตงิ ำน/โครงงำนของนักศึกษำสหกิจศึกษำภำคกำรศึกษำที่ 2/2556
(ประเมินโดยพนักงานทีป่ รึกษาของสถานประกอบการ)
สำนักวิชำ / สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสังคม
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิเทศศาสตร์
สารสนเทศศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ซอฟต์แวร์วสิ าหกิจ
2. เทคโนโลยีการจัดการ
การตลาด
โลจีสติกส์
ผู้ประกอบการ
รวม
เทคโนโลยีกำรเกษตร
1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. เทคโนโลยีอาหาร
รวม
วิศวกรรมศำสตร์
1. วิศวกรรมเกษตร
2. วิศวกรรมขนส่ง
3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วิศวกรรมเคมี
5. วิศวกรรมเครื่องกล
6. วิศวกรรมเซรามิก
7. วิศวกรรมโทรคมนาคม
8. วิศวกรรมพอลิเมอร์
9. วิศวกรรมไฟฟ้า
10. วิศวกรรมโยธา
11. วิศวกรรมโลหการ
12. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
13. วิศวกรรมอุตสาหการ
14. เทคโนโลยีธรณี
15 วิศวกรรมการผลิต
16 วิศวกรรมยานยนต์
17 วิศวกรรมอากาศยาน
รวม
แพทยศำสตร์
1. อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. อาชีวอนามัยละความปลอดภัย
รวม
วิทยำศำสตร์
1. วิทยาศาสตร์การกีฬา
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนศ.
ทั้งหมด

ใช้ประโยชน์
คน
%

ยังไม่ใช้
คน
%

ไม่มีประโยชน์
คน
%

1

คน

ไม่ตอบ

%

1

100.00

3

2

66.67

1

33.33

2
2
8

1

50.00

3

37.50

1
2
5

50.00
100.00
62.50
100.00
82.35
86.96
85.37

1
17
23
41

3
3
6

17.65
13.04
14.63

1
14
20
35

10
34
60
17
5
19
72
17

2
10
16
2
1
5
20
2

20.00
29.41
26.67
11.76
20.00
26.32
27.78
11.76

8
24
40
14
4
14
48
15

80.00
70.59
66.67
82.35
80.00
73.68
66.67
88.24

53

8

15.09

45

84.91

25
42
45
2
1

5
5
8

20.00
11.90
17.78

2

8.00

3

6.67

1

2.22

18
37
33
2
1

72.00
88.10
73.33
100.00
100.00

402

84

20.90

14

3.48

1

0.25

303

75.37

64
92
156

8
25
33

12.50
27.17
21.15

5

7.81

5

3.21

51
67
118

79.69
72.83
75.64

27
27
634

3
3
129

11.11
11.11
20.35

1
1
20

3.70
3.70
3.15

23
23
484

85.19
85.19
76.34
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4
1

6.67
5.88

4

5.56

1

0.16

ตำรำงที่ 12.4-3 สรุปกำรใช้ประโยชน์จำกผลกำรปฏิบัตงิ ำน/โครงงำนของนักศึกษำสหกิจศึกษำภำคกำรศึกษำที่ 3/2556
(ประเมินโดยพนักงานทีป่ รึกษาของสถานประกอบการ)
สำนักวิชำ / สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสังคม
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิเทศศาสตร์
สารสนเทศศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ซอฟต์แวร์วสิ าหกิจ
2. เทคโนโลยีการจัดการ
การตลาด
โลจีสติกส์
ผู้ประกอบการ
รวม
เทคโนโลยีกำรเกษตร
1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. เทคโนโลยีอาหาร
รวม
วิศวกรรมศำสตร์
1. วิศวกรรมเกษตร
2. วิศวกรรมขนส่ง
3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. วิศวกรรมเคมี
5. วิศวกรรมเครื่องกล
6. วิศวกรรมเซรามิก
7. วิศวกรรมโทรคมนาคม
8. วิศวกรรมพอลิเมอร์
9. วิศวกรรมไฟฟ้า
10. วิศวกรรมโยธา
11. วิศวกรรมโลหการ
12. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
13. วิศวกรรมอุตสาหการ
14. เทคโนโลยีธรณี
15 วิศวกรรมการผลิต
16 วิศวกรรมยานยนต์
17 วิศวกรรมอากาศยาน
รวม
แพทยศำสตร์
1. อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. อาชีวอนามัยละความปลอดภัย
รวม
วิทยำศำสตร์
1. วิทยาศาสตร์การกีฬา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ใช้ประโยชน์
คน
%

ยังไม่ใช้
คน
%

20
2
9
3

13
1
4
3

65.00
50.00
44.44
100.00

6

30.00

5

55.56

3
6
5
48

1
5
4
31

33.33
83.33
80.00
64.58

2
1
1
15

66.67
16.67
20.00
31.25

12
14
4
30

8
8
1
17

66.67
57.14
25.00
56.67

1
6
1
8

8.33
42.86
25.00
26.67

6
6
24

5
2
17

83.33
33.33
70.83

1
4
6

16.67
66.67
25.00

21
18
21
3
2
17
4
15
1
18
17
14
24
211

20
13
15
2
2
9
4
11
1
9
15
8
14
147

95.24
72.22
71.43
66.67
100.00
52.94
100.00
73.33
100.00
50.00
88.24
57.14
58.33
69.67

1
3
2
1

4.76
16.67
9.52
33.33

8

47.06

4

26.67

9
2
5
10
56

50.00
11.76
35.71
41.67
26.54

จำนวนนศ.
ทั้งหมด

ไม่มีประโยชน์
คน
%

คน

ไม่ตอบ

%

1
1

5.00
50.00

2

4.17

3

25.00

2
5

50.00
16.67

1
3

5.56
14.29

1

7.14

5

2.37

2

2

100.00

2

2

100.00

1
1
15

6.67
6.67
4.90

15
15
306

9
9
204

60.00
60.00
66.67

5
5
84
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33.33
33.33
27.45

1

4.17

1
1

5.56
4.76

3

3

1.42

0.98

ตารางที่ 12.7-1 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อภาพรวมและปรัชญาของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
(จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวข้อประเมิน

1

เป็นการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงานใน
ระบบเดิม
บัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษาจะมี
คุณสมบัติบุคลากรที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการมากกว่าหลักสูตรปกติ
On Job Training ของบัณฑิตหลักสูตรสหกิจ
ศึกษาจะสั้นกว่าบัณฑิตหลักสูตรปกติ
เป็นวิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลา
เปิดโอกาสให้เกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
สถานประกอบการ นักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ร่วมกัน
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เฉลี่ยรวม

2

3
4

5
6
7

ภาคการศึกษา
1/2556
2/2556
4.24
4.22
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3/2556
4.23

เฉลี่ย
4.23

4.20

4.22

4.25

4.22

3.96

4.04

4.01

4.00

4.22

4.23

4.23

4.23

4.26

4.25

4.20

4.24

4.28

4.28

4.24

4.27

4.18

4.21

4.11

4.17

4.19

4.21

4.18

4.19

ตารางที่ 12.7-2 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา (จาก 5 คะแนน)
ที่

หัวข้อประเมิน

1

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ
1.4 ใช้เวลาในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่
อย่างเต็มที่
2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
2.3 มีความชานาญในด้านปฏิบตั ิการ
2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลาดับ
ความสาคัญของงาน
2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม
คุณลักษณะส่วนบุคคล
3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับของ
องค์กรโดยเคร่งครัด
3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย
3.3 ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน
3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต รักษา
ความลับองค์กร
3.6 มีความริเริม่ สร้างสรรค์
3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอ
ความคิดเห็น
3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่ง
กาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ
3.9 มีความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่นไฟฟ้า
วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
สรุปโดยรวมของนักศึกษา

2

3

4
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ภาคการศึกษา
1/2556 2/2556 3/2556
4.29
4.42
4.34
4.48
4.60
4.52
4.35
4.48
4.40
4.21
4.34
4.26
4.26
4.37
4.29
4.16
4.29
4.24
4.10
4.22
4.09
4.35
4.41
4.30

เฉลี่ย
4.35
4.53
4.41
4.27
4.31
4.23
4.14
4.35

4.03
3.90
4.01

4.18
4.05
4.12

4.08
3.83
4.03

4.10
3.93
4.05

4.21
4.44
4.64

4.35
4.56
4.77

4.22
4.46
4.62

4.26
4.49
4.68

4.62
4.67
4.59
4.61

4.71
4.78
4.70
4.71

4.57
4.67
4.58
4.64

4.63
4.71
4.62
4.65

3.93
4.03

4.15
4.18

4.03
4.07

4.04
4.09

4.45

4.54

4.48

4.49

4.44
4.47

4.55
4.57

4.49
4.43

4.49
4.49

4.32

4.44

4.36

4.37

ตารางที่ 12.7-3 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประจาปีการศึกษาที่ 2556 (จาก 5 คะแนน)
หัวข้อพิจารณา
1 การพัฒนาตนเอง
1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ
1.2 ความรู้ความชานาญด้านการปฏิบัติงาน
1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม
1.4 วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน
1.5 ทัศนคติต่อวิชาชีพ
1.6 ความมั่นใจในตนเอง
1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทางาน
1.8 ความสามารถในการเรียนรู้
1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะห์และตัดสินใจ
1.10 ความคิดริเริ่มในการสร้างงาน และเสนอความคิด
1.11 การจัดการและวางแผน
1.12 การตอบสนองต่อการสั่งการ
1.13 ความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้
1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมขององค์กร
1.15 ทักษะการสื่อสาร และการนาเสนอ
1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความสาเร็จ
1.17 มนุษยสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.18 ความเป็นผู้นา
1.19 คุณธรรม จริยธรรม
1.20 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (ถ้ามี)
2 การเข้าสู่งานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา
2.1 คาดว่าผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ
ประสบการณ์จากการทางานทาให้เข้าใจ วิชาการมากขึ้น
2.2 ทาให้รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้
ถูกต้อง
2.3 ทาให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
2.4 เสริมสร้างทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็ว และงานดี
2.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสาเร็จการศึกษา
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ภาคการศึกษา
1/2556
2/2556
3.15
3.03
2.81
2.79
3.30
3.12
3.48
3.23
3.39
3.21
3.16
3.16
2.98
2.90
3.39
3.19
3.04
2.99
3.05
2.95
3.06
2.92
3.11
2.97
3.26
3.09
3.36
3.16
3.39
3.27
2.84
2.81
3.49
3.23
3.43
3.30
2.89
2.82
3.40
3.20
1.90
1.96
4.03
4.10
3.84
3.92

3/2556
2.98
2.87
3.16
3.16
3.12
3.10
2.84
3.12
2.93
2.95
2.84
2.79
3.08
3.21
3.29
2.79
3.12
3.20
2.66
3.10
2.14
4.14
4.06

เฉลี่ยรวม
3.05
2.82
3.19
3.29
3.24
3.14
2.91
3.23
2.99
2.98
2.94
2.96
3.14
3.24
3.32
2.81
3.28
3.31
2.79
3.23
2.00
4.09
3.94

4.15

4.15

4.19

4.16

4.00
4.09
3.78

4.05
4.16
3.93

4.05
4.18
4.10

4.03
4.14
3.94

หัวข้อพิจารณา
2.6 เมื่อสาเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกว่า
2.7 เมื่อเข้าทางานคาดว่าจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งาน
ลงได้

ภาคการศึกษา
1/2556
2/2556
4.16
4.21
4.21
4.27
3.38

เฉลี่ยรวม
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3.31

3/2556
4.16
4.24

เฉลี่ยรวม
4.18
4.24

3.28

3.32

ตารางที่ 12.7-4 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินประโยชน์ที่คณาจารย์ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษา
โดยรวม ในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา

หัวข้อการประเมิน

เฉลี่ย

1/2556

2/2556

3/2556

1. ประโยชน์ที่สาขาวิชาได้รับจากสหกิจศึกษา

3.80

4.08

3.93

3.94

1.1 ได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการมาพัฒนารายวิชา/
หลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสม

4.06

4.20

4.02

4.09

1.2 ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในอนาคต

3.76

3.97

3.87

3.87

1.3 คณาจารย์ได้มีโอกาสเยี่ยมสถานประกอบการทาให้ได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มเติมเป็นประโยชน์ต่อการสอนรายวิชาที่
รับผิดชอบ

3.90

4.05

3.95

3.97
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ตารางที่ 12.7-5 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศที่มีต่อการให้บริการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 2/2556
หัวข้อประเมิน
จานวนผู้ให้คะแนน (คน) ค่าคะแนนความพึงพอใจ
5 4 3 2 1 - ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
4.10 0.58 มาก
1.1 เนื้อหาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
11 20 4 1
2 4.14 0.72 มาก
1.2 การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
12 17 5
1 3 4.11 0.87 มาก
นักศึกษาและคณาจารย์ก่อนไปปฏิบัติงาน
1.3 การอบรมที่จดั ขึ้น เช่น การอบรมบุคลิกภาพ
7 18 7 1
5 3.94 0.75 มาก
กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
2. การจัดหางานและการรับรองคุณภาพงาน
3.93 0.64 มาก
2.1 ขั้นตอน/กระบวนการสมัครงาน
9 15 7 5
2 3.78 0.99 มาก
2.2 ขั้นตอน/กระบวนการการรับรองงานสหกิจศึกษา
9 17 6 3 1 2 3.83 1.00 มาก
2.3 คุณภาพของงาน
8 23 5
2 4.08 0.60 มาก
2.4 ลักษณะงานมีความเหมาะสมตรงตามสาขาวิชา
12 17 6
3 4.17 0.71 มาก
2.5 จานวนตาแหน่งงาน
12 14 8
4 4.12 0.77 มาก
2.6 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
4 14 17 1
3.58 0.73 มาก
3 การประสานงานนิเทศสหกิจศึกษา
3.98 0.56 มาก
3.1 รายละเอียดและความถูกต้องของแผนที่สถาน
8 14 10 3 2 1 3.62 1.09 มาก
ประกอบการ
3.2 การอานวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง/การนัด
13 16 7 1
1 4.11 0.81 มาก
หมายนิเทศ
3.3 การให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการนิเทศ 14 16 7
1 4.19 0.74 มาก
3.4 ความรวดเร็วและทันการในการประสานงานนิเทศ
10 17 8 1 1 1 3.92 0.92 มาก
3.5 ความเหมาะสมของแบบประเมินนักศึกษาโดย
5 26 5
2 4.00 0.53 มาก
คณาจารย์นิเทศ
3.6 ความเหมาะสมของแบบประเมินสถานประกอบการ 8 24 5
1 4.08 0.60 มาก
โดยคณาจารย์นิเทศ
3.7 ประโยชน์ของข้อมูลจากสถานประกอบการในการ
8 18 11
1 3.92 0.72 มาก
พัฒนารายวิชา/หลักสูตร ให้ทันสมัยและเหมาะสม
3.8 โอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 8 15 13 1
1 3.81 0.81 มาก
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
4 การประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
3.88 0.67 มาก
ศูนย์
4.1 การประสานงานการจัดกิจกรรมอบรม ปฐมนิเทศ
8 22 5 1 1 1 3.95 0.85 มาก
และสัมมนา เช่น การจัดให้คณาจารย์พบนักศึกษา
ก่อนออกปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์หลังปฏิบัติงาน
และการสัมมนาหลังปฏิบัติงาน
4.2 การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดสัมมนาหลังกลับ มีความ 7 24 4 2
1 3.97 0.73 มาก
เหมาะสม
4.3 ความรวดเร็วในการแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรม 7 20 7 3
1 3.84 0.83 มาก
สัมมนา เช่น ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ห้องและ
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หัวข้อประเมิน

4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6

เวลา และผลการประเมินนักศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ
การจัดเอกสารประกอบการสัมมนาหลังกลับฯ มีความ
เหมาะสม
การบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
เจ้าหน้าที่สามารถตอบคาถาม ชี้แจง ให้ข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง
เจ้าหน้าที่มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน
เข้าใจง่าย
ภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

จานวนผู้ให้คะแนน (คน) ค่าคะแนนความพึงพอใจ
5 4 3 2 1 - ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
7 16 12

1

2

3.81

0.79

มาก

15 17
13 14

2
6

1
2

3
3

4.08 0.78 มาก
4.31 0.72 มากที่สดุ
4.09 0.89 มาก

8 20
11 15

4
6

3
3

3
3

3.94
3.97

0.84
0.92

มาก
มาก

4 20

9

1

4

3.79 0.69

มาก

การแปลผลค่าเฉลี่ย
(1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด ,1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย ,2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง ,3.41 - 4.20 หมายถึง มาก ,4.21 - 5.00
หมายถึง มากที่สุด)
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ตารางที่ 12.7-6 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศที่มีต่อการให้บริการศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 3/2556
หัวข้อประเมิน
จานวนผู้ให้คะแนน (คน) ค่าคะแนนความพึงพอใจ
5 4 3 2 1 - ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
4.19 0.57 มาก
1.1
10 17 3 - - 1 4.23 0.63 มาก
เนื้อหาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ที่สุด
1.2 การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
8 16 4 - - 3 4.14 0.65 มาก
นักศึกษาและคณาจารย์ก่อนไปปฏิบัติงาน
1.3 การอบรมที่จดั ขึ้น เช่น การอบรมบุคลิกภาพ
8 16 4 - - 3 4.14 0.65 มาก
กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
2. การจัดหางานและการรับรองคุณภาพงาน
3.79 0.72 มาก
2.1 ขั้นตอน/กระบวนการสมัครงาน
5 14 5 5 - 2 3.66 0.97 มาก
2.2 ขั้นตอน/กระบวนการการรับรองงานสหกิจศึกษา
7 16 2 5 - 1 3.83 0.99 มาก
2.3 คุณภาพของงาน
7 16 5 3 - - 3.87 0.88 มาก
2.4 ลักษณะงานมีความเหมาะสมตรงตามสาขาวิชา
11 13 7 - - - 4.13 0.76 มาก
2.5 จานวนตาแหน่งงาน
6 16 4 3 1 - 3.77 1.01 มาก
2.6
1 15 5 4 2 9 3.33 1.04 ปาน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลาง
3 การประสานงานนิเทศสหกิจศึกษา
4.08 0.60 มาก
3.1 รายละเอียดและความถูกต้องของแผนที่สถาน
9 17 5 - - - 4.13 0.67 มาก
ประกอบการ
3.2 การอานวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง/การนัด
13 14 4 - - - 4.29 0.69 มาก
หมายนิเทศ
ที่สุด
3.3 การให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการนิเทศ 12 13 6 - - - 4.19 0.75 มาก
3.4 ความรวดเร็วและทันการในการประสานงานนิเทศ
9 17 4 1 - - 4.10 0.75 มาก
3.5 ความเหมาะสมของแบบประเมินนักศึกษาโดย
10 15 5 - - 1 4.17 0.70 มาก
คณาจารย์นิเทศ
3.6 ความเหมาะสมของแบบประเมินสถานประกอบการ 10 16 5 - - - 4.16 0.69 มาก
โดยคณาจารย์นิเทศ
3.7 ประโยชน์ของข้อมูลจากสถานประกอบการในการ
8 12 9 1 - 1 3.90 0.84 ปาน
พัฒนารายวิชา/หลักสูตร ให้ทันสมัยและเหมาะสม
กลาง
3.8 โอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 5 11 13 1 - 1 3.67 0.80 ปาน
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
กลาง
4 การประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
4.02 0.56 มาก
ศูนย์
4.1 การประสานงานการจัดกิจกรรมอบรม ปฐมนิเทศ
5 18 7 - - 1 3.93 0.64 มาก
และสัมมนา เช่น การจัดให้คณาจารย์พบนักศึกษา
ก่อนออกปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์หลังปฏิบัติงาน
และการสัมมนาหลังปฏิบัติงาน
4.2 การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดสัมมนาหลังกลับ มีความ 9 20 2 - - - 4.23 0.56 มาก
เหมาะสม
ที่สุด
4.3 ความรวดเร็วในการแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรม 9 12 9 - 1 - 3.90 0.94 มาก
สัมมนา เช่น ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ห้องและ
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หัวข้อประเมิน
5
เวลา และผลการประเมินนักศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ
4.4 การจัดเอกสารประกอบการสัมมนาหลังกลับฯ มีความ
เหมาะสม
5 การบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์
5.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
5.2 เจ้าหน้าที่สามารถตอบคาถาม ชี้แจง ให้ข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง
5.3 เจ้าหน้าที่มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5.4 เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน
เข้าใจง่าย
6 ภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์ สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

จานวนผู้ให้คะแนน (คน) ค่าคะแนนความพึงพอใจ
4 3 2 1 - ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

10 14

7

-

-

-

4.10

0.75

มาก

13 14

3

-

-

1

4.18
4.33

11 13

3

-

2

2

4.07

0.90 มาก
0.66 มาก
ที่สุด
1.07 มาก

11 12
12 10

3
4

1
2

1
-

3
3

4.11
4.14

0.99
0.93

7 18

4

1

-

1

4.03

0.72 มาก

มาก
มาก

การแปลผลค่าเฉลี่ย
(1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด ,1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย ,2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง ,3.41 - 4.20 หมายถึง มาก ,4.21 - 5.00
หมายถึง มากที่สุด)
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ตารางที่ 12.7-7 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานในปีการศึกษา
2556 แยกตามภาคการศึกษา (จาก 5 คะแนน)
ที่

ภาคการศึกษา
1/2556 2/2556 3/2556

หัวข้อประเมิน

1 ความเข้าใจในปรัชญาของหลักสูตรสหกิจศึกษา
1.1 เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหาร
1.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
1.3 พนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานด้วย
2 การจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.1 การประสานงานและจัดการดูแลนักศึกษาภายใน
สถานประกอบการ
2.2 การให้คาแนะนาดูนักศึกษาของฝ่ายบุคคล
2.3 บุคลากรในสถานประกอบการให้ความสนับสนุนและ
เป็นกันเอง
3 คุณลักษณะและคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย (Job
Description)
3.1 ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของ
นักศึกษา
3.3 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับที่บริษัทเสนอไว้ในแบบ
เสนองาน
3.4 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา
3.5 ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมาย
4 การมอบหมายงานและการติดตามงานของ (Job
Supervisor)
4.1 สถานประกอบการจัด Supervisor ดูแลนักศึกษา
ตั้งแต่วันแรกที่เข้างาน
4.2 ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์วิชาชีพของ
Supervisor
4.3 เวลาที่ Supervisor ให้แก่นักศึกษาด้านการ
ปฏิบัติงานและเขียนรายงาน
4.4 ความสนใจของ Supervisor ต่อการให้คาปรึกษางาน
และมอบหมายงาน
4.5 การให้ความสาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ Supervisor
4.6 ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับ
นักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน
4.7 การดูแลจัดทาแผนงานตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน

132

เฉลี่ย

3.79
3.79
3.97
3.60
4.08
4.01

3.86
3.82
4.06
3.71
4.16
4.10

3.84
3.82
4.03
3.65
4.04
3.99

3.83
3.81
4.02
3.65
4.09
4.03

3.95
4.28

4.05
4.32

3.92
4.21

3.97
4.27

3.85

4.02

3.93

3.93

3.95
3.81

3.97
4.01

3.86
3.92

3.93
3.91

3.85

4.03

3.95

3.94

3.78
3.88

4.01
4.08

3.88
3.97

3.89
3.98

4.01

4.14

4.12

4.09

4.15

4.27

4.28

4.23

4.28

4.36

4.28

4.31

3.76

3.98

3.96

3.90

3.99

4.17

4.13

4.10

4.09

4.19

4.11

4.13

3.89

3.99

4.01

3.96

3.89

4.06

4.03

3.99

ที่

ภาคการศึกษา
1/2556 2/2556 3/2556

หัวข้อประเมิน

5 นักศึกษาพอใจโดยภาพรวมต่อสถานประกอบการ
6 เกีย่ วกับงานที่นักศึกษาปฏิบัติในสถานประกอบการ
6.1 มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
6.2 มีการนางานของนักศึกษาไปใช้จริง
6.3 เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและพนักงาน
ในสถานประกอบการ

เฉลี่ยรวม
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เฉลี่ย

4.01
4.06
4.08
3.99
4.13

4.15
4.15
4.18
4.11
4.17

4.12
4.14
4.09
4.15
4.18

4.09
4.12
4.12
4.08
4.16

3.96

4.08

4.02

4.02

ภาคผนวก ข

ยุทธศาสตร์ศนู ย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 2555 - 2559

ยุทธศาสตร์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การธารงรักษาความเป็นผู้นาและพัฒนางานสหกิจศึกษาเพื่อก้าวสู่นานาชาติ
มาตรการที่ 1.1 ส่งเสริมการดาเนินงานสหกิจศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
แนวทางที่ 1.1.1 ยกระดับความเป็นผู้นาในการจัดสหกิจศึกษาให้ได้มาตรฐาน สกอ.
แนวทางที่ 1.1.2 พัฒนาระบบการดาเนินงานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางที่ 1.1.3 พัฒนาการดาเนินงานด้านสหกิจศึกษาเข้าสู่ระดับนานาชาติ
แนวทางที่ 1.1.4 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แนวทางที่ 1.2.1 ส่งเสริมให้ผลงานสหกิจศึกษาเป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางที่ 1.2.2 ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางที่ 1.2.3 เข้าร่วมงานการเสนอผลงานสหกิจศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางที่ 1.2.4 ตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยว ข้องกับสหกิจศึกษาในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางที่ 1.2.5 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ด้านสหกิจศึกษา
แนวทางที่ 1.2.6 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านสหกิจศึกษา
แนวทางที่ 1.2.7 ส่งเสริมการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษา
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 1.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ฯ
ให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 1.3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสหกิจศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตพึงประสงค์
มาตรการที่ 2.1 เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
แนวทางที่ 2.1.1 ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน
แนวทางที่ 2.1.2 เสริมสร้างความร่วมมือกับสาขาวิชาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
มาตรการที่ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการทางานของนักศึกษาและบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
แนวทางที่ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาหลักสูตร
แนวทางที่ 2.2.2 พัฒนาหรือประยุกต์แบบทดสอบสาหรับการวัดทักษะต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษาประเมินความพร้อมของตนเอง
มาตรการที่ 2.3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อก้าวสู่โลกอาชีพ
แนวทางที่ 2.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกอาชีพ
แนวทางที่ 2.3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาหรับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่ดี
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัว อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางที่ 3.1.1 พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นการลดขั้นตอนการทางานและการพัฒนา
ไปสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
แนวทางที่ 3.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรการบริหารงานคุณภาพ ISO
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตามและประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของศูนย์ฯ
จากผู้เกี่ยวข้อง
แนวทางที่ 3.2.1 พัฒนาเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
แนวทางที่ 3.2.2 จัดทาระบบเก็บข้อมูลผลการติดตามเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินงาน
มาตรการที่ 3.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลหรือสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
แนวทางที่ 3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถ
และเป็นที่ยอมรับขององค์กร
แนวทางที่ 3.3.2 ทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของศูนย์ฯ
มาตรการที่ 3.4 สนับสนุนและสร้างสภาพ แวดล้อมที่ดีให้เหมาะสมกับการทางาน
แนวทางที่ 3.4.1 สร้างการทางานให้สอดคล้องกับหลักการ Happy Work Place
แนวทางที่ 3.4.2 ส่งเสริมการจัดทา 5ส ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ
แนวทางที่ 3.4.3 รณรงค์สร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในศูนย์ฯ
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ภาคผนวก ค
ผลการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ.2556

สรุปผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจาปี พ.ศ.2556
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1. ประเภทสถานศึกษาดาเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น
2. ประเภทสถานศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นดาวรุ่ง
3. ประเภทสถานศึกษาดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
นางสาวศศิชา เชนส้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติงาน ณ Mie University
5. ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6. ประเภทผูป้ ฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ
6.1 คุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ : Western Digital (Thailand) Co., Ltd.
6.2 คุณชัยวัฒน์ โชคถาวร : บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด
6.3 คุณสุภา หริรักษาพิทักษ์ : บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จากัด
7. ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
7.1 บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จากัด โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.2 บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7.3 บริษัท อิสเทิร์นโพลีแพ็ค จากัด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8. ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
8.1 บริษัท ยูไอเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
8.2 อุดมการ์เด้น
8.3 บริษัท เน็กเวฟเวอร์ดอตเนท จากัด
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9. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงงานหรืองานประจา)
9.1
ชื่อโครงงาน
การกาจัดความสูญเสียในขั้นตอนการขัดผิวชิ้นงาน
ชื่อนักศึกษา
นายณัฐวัฒน์ พิณรัตน์
สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสหาการ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานประกอบการ
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
1.2 ชื่อโครงงาน
การอนุรักษ์พลังงานของระบบควบคุมแรงดันน้า
ชื่อนักศึกษา
นายนฤทธิ์ ขามกระโทก / นายเฉลิมรัชต์ สุวัฒนวนิช
สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานประกอบการ
Cargill Meats (Thailand) Limited สาขาโชคชัย
1.3

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

การลดของเสียในกระบวนการผลิต FR.BRACKET TM0 Reductipn
Defect of FR.BRACKET TM0
นายณัฐพงศ์ ศรีปิยะพันธุ์
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บริษัท นิชชินเบรค(ประเทศไทย) จากัด

10. ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ (โครงงานหรืองานประจา)
10.1

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

10.2 ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

การจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
นางสาวจุฑารักษ์ จุมพลหล้า
เทคโนโลยีการจัดการ (ผู้ประกอบการ) สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รูปแบบการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัด กรณีศึกษา : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
นายเตวิทพัฒน์ ทุ่งกระโทก
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา
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10.3

ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
สถานประกอบการ

การศึกษาพฤติกรรมในการรับสื่อทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์ HP DesignJet T7 100
นายจิตติพล ประยูรเจริญ
เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริษัท ไอ เจ สยาม จากัด

11. ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
ชื่อโครงงาน
การใช้ขี้เถ้าซากไก่ในการผลิตอิฐในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
ชื่อนักศึกษา
นางสาวนพภัสสร ม่วงนาค
สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม สานักวิชาแพทยศาสตร์
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานประกอบการ
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

138

ภาคผนวก ง
สาเนาคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 506/2557 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)
ปีการศึกษา 2556

ภาคผนวก จ
กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

ภาคผนวก ฉ
รายชื่อบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ตารางรายชื่อและวุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ปีการศึกษา 2556
ที่
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตเสถียร - วิทยาศาสตรบัณฑิต (Industrial Chemistry)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Environmental
Technology)
- Ph.D. (Environmental Technology and
Management)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี - บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี)
- MBA
- Ph.D. (Business Administration)
นางศิริรัชนี ฉายแสง
- บริหารธุรกิจ (โฆษณา-ประชาสัมพันธ์)
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
นางผ่องพัตรา บุญระมาตร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน)
นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศล)
นางกรวรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป-บัญชี)
นางช่อทิพย์ ฤาเดช
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
นางสาวกัญพัชญ์ ทองคา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
นางธัญญ์กรชนัท นิ่มเจริญนิยม
- วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธิ์
- วารสารศาสตรบัณฑิต (สาขาภาพยนตร์)
นางสุภี เขื่อนโพธิ์
- ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)
นางสาวสุมิตรา วิไชยคามาตย์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
การจัดการภาคบริการ)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ)
นายอุดมศักดิ์ บัวสาราญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
นางวัชรีพร นิลรัตน์
- ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
- ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาและ
การสื่อสาร)
นางสาวเบญจพร ศุภรทรัพย์
- การจัดการบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
144

ที่
16
17
18

ชื่อ-สกุล
นางสาวพัชรี ขอผลกลาง
นางสาวภัณฑิรา พรมศรีน้อย
นางสาวกฤชญา เชื้อจันทึก

วุฒิการศึกษา
- การจัดการบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
- วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาการตลาด
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