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บทที่ 1 

 

1. ลักษณะองค์กร 

 1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย 
สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ที่เน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อันเป็นการสนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาลในการพัฒนาก าลังคนด้วยการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศที่ก าลังพัฒนาสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนและเปิดรับ
สมัครนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2536 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความตระหนักถึง
การพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ของประเทศไทย จึงได้วางกรอบแนวคิดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนา (Technoware) มีบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสม (Humanware) มีการจัดการ
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับการท างาน (Orgaware) และมีการจัดการข้อมูลข่าวสาร (Infoware) จากแนวคิด
ดังกล่าวน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างจากหลักสูตรที่เคยมีมา โดยมุ่งหวังให้
บัณฑิต “รู้ชัด ปฏิบัติได้” จึงได้น าระบบ “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) มาเป็นส่วนประกอบใน
หลักสูตรส าหรับนักศึกษา โดยระบบสหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของการสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพเพ่ือน าภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นระบบที่ประสบความส าเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา เพราะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี และยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกที่พัฒนาระบบสหกิจศึกษาขึ้นในประเทศ และนับได้ว่าสหกิจศึกษาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 
สัปดาห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้จัดการเรียนการสอนเป็นระบบไตรภาค (Trimester) เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร 4 ปี 

ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานกลางภายใต้นโยบายการรวมบริการประสานภารกิจ 
ซึ่ งมี ชื่ อ ว่ า  “โค รงการสหกิ จศึ กษ าและพั ฒ น าอาชี พ ” (Cooperative Education and Career 
Development Project)” และในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับสถานภาพหน่วยงานเป็น “ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ”  ท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การจัดอบรมเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การจัดหาต าแหน่งงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา การ
ประสานงานระหว่างส านักวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการ นอกเหนือจากการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาแล้ว 
ยังเป็นหน่ายงานด าเนินการ “งานพัฒนาอาชีพ” เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ และ 
มีความพร้อมในการท างานหลังจากจบการศึกษา เนื่องจากสหกิจศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาอาชีพของ
นักศึกษาในอนาคต โดยนักศึกษามีโอกาสไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพก่อนจบการศึกษา ท าให้สามารถค้นพบ
ตนเองได้ว่ามีความชอบและมีความถนัดในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเรียน ซึ่งนักศึกษายังมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาตนเองได้หากพบว่าสิ่งที่สนใจนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตนเองมีความถนัด  
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ปรัชญา 

    สหกิจศึกษาเสริมสร้างบัณฑิตให้ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน  

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ และด ารงความเป็นผู้น าสหกิจศึกษาของประเทศเพ่ือเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

พันธกิจ 

1) จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาชีพ 

2) จั ด เตรียมความพร้อมนั กศึ กษาในทุ ก  ๆ  ด้ านที่ จ า เป็ นต่อการปฏิ บั ติ งาน ใน               
สถานประกอบการก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3) ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาได้อย่างทันท่วงที ถูกต้อง แม่นย า สอดคล้องกับ     
ความต้องการของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

4) พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศ 

2. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา บุคลากรของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 2 
คน ท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ และบุคลากรสายปฏิบัติงานวิชาชีพและ
บริหารงานทั่วไป จ านวน 14 คน ดังนี้ 

ตารางแสดงกลุ่มและประเภทบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา 

บุคลากร หน้าที่ ระดับการศึกษา จ านวน 

1. สายวิชาการ ผู้บริหาร ปริญญาเอก 2 

2. สายปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป 
2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ประสานงาน งบประมาณ 

งานประชุม งานพัสดุ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
1 
2 

2.2 ฝ่ายพัฒนางานสหกิจ
ศึกษา 

พัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา พัฒนา
เครือข่ายสหกิจศึกษาพัฒนาเครือข่าย
บัณฑิต มทส  การจัดหางานสหกิจ
ศึกษานานาชาติ จัดการลูค้าสัมพันธ์ 
งานวิจัยสหกิจศึกษา และแนะแนวให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

4 
1 

2.3 ฝ่ายพัฒนาอาชีพ เตรียมความพร้อมนักศึกษา พัฒนา
อาชีพและจัดกิจกรรมเรียนรู้ผลสะท้อน
กลับของนักศึกษาสหกิจศึกษา และ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ปริญญาตรี 3 
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ตารางแสดงกลุ่มและประเภทบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา (ต่อ) 
2.4 ฝ่ายสารสนเทศสหกิจ
ศึกษา 

ดู แล ปรับปรุ ง และพัฒนาเว็บไซต์  
พั ฒ นาระบบ MIS ของศู นย์ ฯ การ
ประเมินผลสรุปแบบสอบถาม จัดท า
ข้อสอบและเอกสารออนไลน์ ต่ าง ๆ 
ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษา และ
สนับสนุนข้อมูลภายในศูนย์ 

ปริญญาตรี 3 

3. อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดย
ใช้ทรัพย์กรที่มีอยู่และความช านาญของบุคลากรร่วมกันแบบรวมศูนย์ และมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุน
ภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วย 1) ศูนย์บริการการศึกษาให้บริการเรื่องงานทะเบียนและบริการ
ห้องเรียนส าหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2) ศูนย์เครื่องมือและ
วิทยาศาสตร์ให้บริการห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการ
คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร 4) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการด้านสื่อและแหล่งความรู้    
5) ส านักวิชาที่ก าหนดการจัดสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนให้บริการด้านวิชาการ                
6) ส่วนการเงินและบัญชี ในการบริการด้านการเงินต่าง ๆ 7) ส่วนอาคารสถานที่ ให้บริการด้านยานพานะ  

4. กฎระเบียบ/เงื่อนไขข้อบังคับ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบดังต่อไปนี้ 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
2. กฎระเบียบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินส ารองจ่าย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
9.    คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5. งบประมาณ    
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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6. โครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

6.1 โครงสร้างองค์กร 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดยมี

คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ก ากับ ดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและ
นโยบายที่ก าหนดมีระบบการบริหารงานในลักษณะผู้บริหารระดับสูง (ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ) 
ผู้บริหารระดับกลาง (หัวหน้าฝ่าย) และระดับปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  - ภายใน มทส. ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร  
  - ภายนอก  ได้แก่ ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 

7. สภาวการณ์ขององค์กร 

   7.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  

1. ล าดับในการแข่งขัน 
- คู่แข่ง หมายถึง  สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่ง

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าวจ านวน 117 สถาบัน (ข้อมูลปี 2557) 

2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างความร่วมมือเครือข่ายต่าง ๆ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ เครือข่ายบัณฑิต เครือข่าย

สถานประกอบการ เครือข่ายสหกิจศึกษานานาชาติ เป็นต้น 
- วิจัยและส ารวจความเหน็เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการด าเนนิงานให้ตรงความต้องการของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

รองผู้อ านวยการศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
อธิการบด ี

โครงสร้างองค์กรของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
 
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา 
งานสหกิจศึกษา 

 
 

หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนาอาชีพ 

 
 

หัวหน้าฝ่าย
สารสนเทศ 
สหกิจศึกษา 
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3. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
- การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายสหกิจศึกษา เช่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง สมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาโลก เป็นต้น 
- มีความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ  
- ห น่ วยป ระส าน งานของ  WACE-ISO at SUT (World Association for Cooperative Education 

International Satellite Office at Suranaree University of Technology) 

   7.2 บริบทเชิงกลุยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งม่ันให้บริการที่เป็นเลิศ และด ารงความเป็นผู้น าสห
กิจศึกษาของประเทศเพ่ือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รายละเอียด 

ด้านกิจการ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานกลางในการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของ มทส. และเป็นต้นแบบการจัด
การศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาของประเทศ 

ด้านปฏิบัติการ ยึดหลัก “รวมบริการประสารภารกิจ” 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในฐานะหน่วยงานต้นแบบการจัด

การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานผ่านกระบวนการสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ด้านบุคลากร มีจิตใจให้บริการ 

8. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินงานตามแผนโดยแปลงนโยบายการด าเนินงานผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบการประเมินและรายงานผลงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เพ่ือติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น ได้แก ่

- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภาคการศึกษา 
- ระบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ รายไตรมาส 
- ระบบการประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยคณาจารย์ นักศึกษา และ

สถานประกอบการและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งก าหนดให้มีการ

ประชุมปีการศึกษาละ 4 ครั้ง รวมถึงมีการแจ้ง เวียนเพ่ือทราบและขอความเห็นชอบในกรณี
เร่งด่วน 

- การจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
- การจัดกิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาค

การศึกษา 
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บทที่ 2 

การประกันคุณภาพภายในและตัวบ่งชี้ 

 
1.  นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2541 ไดประกาศนโยบาย ระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีค าสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานและกรรมการประกอบดวยผู้บริหาร 
จากทุกหน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกในสาขาต างๆ ที่จะชวยก าหนดแนวทางปฏิบัติ  
ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพตลอดจน 
การท ารายงานผลการประเมินและเผยแพรระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย นโยบาย 
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้ 

1) ใหใชระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปน 
เครื่องมือ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

2) ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย สถาบัน และโครงการ เปนผูดูแลใหค าปรึกษาและ
ประสานงาน เพ่ือใหการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชา ศูนย สถาบัน 
และโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ใหมีการก าหนดองค์ประกอบที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเกณฑ
ตัวบ่งชี้ องคกรที่รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละองค์ประกอบ 

4) สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ 

5) ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการไปแลวอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

 
2.  องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  ด้วยระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน กล่าวคือ เป็นระบบ 
บริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้นโครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษา ถือว่า  
สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด และมีสภาวิชาการท าหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั้งหมด
ท าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจ าส านักวิชา และศูนย์/สถาบัน เป็นผู้ควบคุมการ
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บริหารจัดการภายในส านักวิชา และศูนย์/สถาบัน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งท าหนาที่
เสมือนเปนองคกรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองคกรกลางที่ท าหน้าที่เปนคณะ
กรรมการประกันคุณภาพนี้ มีฐานะเป็นคณะกรรมการจัดแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมีกรรมการ
สภาวิชาการเปนผูดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหสภาวิชาการเปนผูพิจารณา
กลั่นกรองเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบ
ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดการจัดองคกรและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
                                                                    
                 
                     
                     
                    
              
               
                 
                    
                
                     
                    
              
                 
               
  
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 

กับองค์กรชุมชน 

ส่วนส่งเสริม 
วิชาการ 

คณะกรรมการประจ า 
ศูนย์/สถาบัน/โครงการ 

คณะกรรมการ 
ประจ าส านักวิชา 

หน่วยงานต่างๆ 

สาขาวิชา - สถานวิจัย 



 8 

 3.  การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ เป็นประธานคณะท างาน ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ  และผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาเป็นที่
ปรึกษาคณะท างานฯ โดยคณะท างานประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนาและ
การปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

3.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทาง วิธีการและ

มาตรฐานการประกันคุณภาพท่ีก าหนด 
2. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน การบริการ และการบริหารจัดการ

อย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ และให้ได้ข้อมูลที่ช่วย

สะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

4. เพ่ือรายงานสถานภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพของหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย อันเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3.2 มาตรการ 
     เพ่ือให้การประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล จึงได้ก าหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือท าหน้าที่

รับผิดชอบพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ก าหนดกรอบแนวทาง และติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

2. ศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ที่จะน ามาใช้ในการประกันคุณภาพ 
3. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ 
4. ด าเนินงานการประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพ 
5. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
6. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือรับการประเมิน

คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ในเรื่องประกันคุณภาพ 
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4. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. ทบทวนตัวบ่งชี้และปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  มกราคม - กุมภาพันธ์  2558 

2. ประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายการจัดท าคู่มือและรายงานการประกัน
คุณภาพหน่วยงาน  

มีนาคม  2558 

3. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2556 ให้ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1  

มีนาคม 2558 

4. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าส านักวิชา/ศูนย์/สถาบัน
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

มีนาคม – มิถุนายน 2558 

 

5. รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวม
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

พฤษภาคม 2558 

6. ส่งรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการ พร้อม
บันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online 

ปลายเดือนกรกฎาคม 2558 

7. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (ส านักวิชา ศูนย์/
สถาบัน หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี และหน่วยวิสาหกิจ) โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 

ปลายเดือนสิงหาคม 2558 

8. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอก  

ปลายเดือนกันยายน 2558 

9. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา    
ปีการศึกษา 2556 ให้ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 

กันยายน 2558 

10. น าเสนอผลที่ ได้ จากการจัดท ารายงานการประเมินตน เอง (SAR)              
ปีการศึกษา 2557 ต่อผู้บริหาร โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum 
QA) เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

พฤศจิกายน  2558 
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5. องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยและศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ในการ
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็น 4 องค์ประกอบคุณภาพ 14 ตัวบ่งชี้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยส์หกิจศึกษาฯ 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
  

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
ศูนย์สหกิจศึกษาและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์  
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่ง
เรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจ
หลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตัวบ่งชี้ 12.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.2 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการ
เรียนการสอนสหกิจศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.3 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ
นิเทศการปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งชี้ 12.4 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาที่สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ 12.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนอ
งานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ถ้ามีต าแหน่งงานว่าง 

 
 
 
 
 



 11 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 

ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา   
สหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์
นิเทศ 
ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานของเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

 
ศูนยส์หกิจศึกษาฯ ได้ก าหนดรายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
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องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 

หลักการ 
สถาบันแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที

สถาบันจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านั ก ง าน ค ณ ะก รรม ก ารก า ร
อุดมศึกษา 
8.หลักการอุดมศึกษา 

 
ตัวบ่งช้ี จ านวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ 
           ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา ได้แก่ การประสานงานจัดหางานสหกิจศึกษา การ
ประสานงานการนิเทศงานสหกิจศึกษา การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา การให้ค าปรึกษาและการ
พัฒนาอาชีพแก่นักศึกษา เป็นต้น ในการด าเนินภารกิจหลักแต่ละด้านต้องค านึงถึง ปรัชญาหรือปณิธานของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของศูนย์    
สหกิจศึกษาฯ จึงจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุข้างต้น อีกทั้งต้อง
ค านึงถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นไปอย่างมี
คุณภาพในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

แนวปฏิบัติที่ดี: 
1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการ 

ด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดเป้าหมาย 
(target) ของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นประจ าอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารระดับหน่วยงานและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษาฯ  

4. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์  (goal) 
เป้าหมาย (target) กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 

5. มีการน าผลการประเมินและการวิเคราะห์ในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน:  
1. ปรัชญาหรือปณิธานของศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
2.   แผนกลยุทธ์แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีกลไกการด าเนินงานเพื่อก าหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน  กลยุทธ์  แผนการด าเนินงาน  และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
4. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธ์ กับภารกิจหลัก

ของศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และมหาวิทยาลัย 
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5.   รายชื่อตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ได้แก่ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ  และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
7.  เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการรายงานการ

ด าเนินงานตัวบ่งชี้นี้ต่อผู้บริหารและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 8. เอกสารการวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ใน

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ  

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์         
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่ายภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติปีของหน่วยงาน ครบทุกพันธกิจ 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือพิจารณา  
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพเพ่ือพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์    
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8  ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีงบประมาณ 
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องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมี

คณะกรรมการประจ าศูนย์ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  หน่วยงาน
จะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ  เช่น  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 
ตัวบ่งช้ี  จ านวน   5  ตัวบ่งชี้  คือ 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารทุก
ระดับของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

7.2 การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1: ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารทุก 
ระดับของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คือคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์สหกิจศึกษาฯ หากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า 
ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้องจะท าให้
มหาวิทยาลัยเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

1. คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึ งถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

ตัวบ่งชี้  7.2  การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดกระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน     :     ข้อ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 4.   มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5.   มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
เกณฑ์การประเมิน : 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้:  หน่วยงานสถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการ
ตัดสินใจของผู ้บริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมี
ความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้  
 
เกณฑ์มาตรฐาน    :   ข้อ 

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  
2. มีระบบป้องกันและการส ารองข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ หรือระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือ

เป็นประจ าทุก 2 สัปดาห์ 
3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ  และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 

4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00  
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
6. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  

 
เกณฑ์การประเมิน:   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4:  ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  
กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัว
เงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิด  เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมเป็นคณะท างาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)   

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
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เกณฑ์การประเมิน :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  เป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ

พัฒนาคุณภาพของสถาบัน  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการ
ความรู้  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอ ุดมศ ึกษ าระยะยาว  15 ป ี ฉบ ับ ที ่ 2 (พ .ศ .2551-2565) ส าน ัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  พ .ศ. 2552  (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 
 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ 
9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ด ี
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย

ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online  

3) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1)  การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ 
คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ  
3)  การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
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5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์    
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

7. มีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่ วน เสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา           
สถานประกอบการ และผู้ใช้บริการตามภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอก
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  
 
เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  4 
หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีการศึกษา 
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องค์ประกอบที่  12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

หลักการ 
การด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสามารถแยกตามภารกิจหลักประกอบด้วย การ

จัดสหกิจศึกษา และการพัฒนาอาชีพ โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะท าหน้าที่ในการให้บริการ 
ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือให้ 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คณาจารย์ (ส านักวิชา) นักศึกษา สถานประกอบการ ร่วมกันจัดสหกิจศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ซึ่ง
ตัวชี้วัดที่ส าคัญคือความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างได้รับประโยชน์จากการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพอย่างแท้จริง 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

3.  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  8  ตัวบ่งชี้คือ 

ตัวบ่งชี้ 12.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.2  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 12.3 ระดับความส าเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งชี้ 12.4 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการน า 

ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ 12.5    ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาถ้ามีต าแหน่งงานว่าง 
ตัวบ่งชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 
ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์ 

นิเทศ 
ตัวบ่งชี้  12.8 การด าเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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ตัวบ่งช้ี 12.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยป้อนเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  เพ่ือให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาที่ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรทั้งในเรื่องจ านวนหน่วยกิต 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ระยะเวลาและกระบวนการในการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาให้นักศึกษามีความพร้อมทุกด้านในการท างานจริงสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และมีการ
ทบทวนหลักสูตรสหกิจศึกษาทุกระยะเพ่ือให้หลักสูตรสหกิจศึกษามีความทันสมัยและสอดคล้องตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และองค์กรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม 

2. จ านวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 8 หน่วยกิตในระบบไตรภาค 
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ 
4. มีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการเตรียม

ความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 30 ชั่วโมง 
5. มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ปี 

 
เกณฑ์การประเมิน :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

ทุกข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ี 12.2  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การด าเนินงานสหกิจศึกษาต้องด าเนินการให้ครบทุกด้านทุกกระบวนการโดยเฉพาะ
กระบวนการที่ส าคัญตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาที่ทุกฝ่ายต้องให้ความ
ร่วมมือตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละภาคีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ เพ่ือจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการที่ไม่มีอยู่ในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอน     
สหกิจศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน:  ข้อ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3 
2. มีการก าหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานได้รับการรับรองจากประธาน

คณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา 
4. ลักษณะงานเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่เน้นประสบการณ์การท างาน  โดยมีจ านวน

ต าแหน่งงานมากกว่าจ านวนนักศึกษาร้อยละ 30 
5. มีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราท่ีมีความเหมาะสมและจ าเป็นตามลักษณะงาน 
6. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมและประเมินผลนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาให้มีความ

พร้อมต่อการประกอบอาชีพ 
7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์

สาขาวิชาโดยนักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงาน และต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล
รายวิชาสหกิจศึกษา 

8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์สาขาวิชา 
และพนักงานที่ปรึกษา 

9. มีการให้ ข้อมูลลักษณะงาน เพ่ือประกอบการตัดสิน ใจของนักศึกษาในการเลือก             
สถานประกอบการ โดยให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการด้วยความสมัครใจ และเปิดโอกาสให้         
สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา 

10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงาน  
สหกิจศึกษา 

11. มีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา 
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เกณฑ์การประเมิน :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

7 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

8 ข้อ 
มีการด าเนินการ
มากกว่า 8 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 12.3 ระดับความส าเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การประสานงานนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยเริ่มจากเมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะรวบรวมน ามาจัดท าแผนการเดินทาง แจ้งให้แต่
ละส านักวิชาก าหนดแผนนิเทศ ประมาณการค่าใช้จ่ายและขอนุมัติในหลักการ นัดหมายสถานประกอบการ 
อ านวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง เพ่ือให้คณาจารย์นิเทศสามารถนิเทศงานได้นักศึกษาได้ตามก าหนดเวลา 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้ 

1.1 คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่าน     
การอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 

1.2 คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
1.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให้คณาจารย์เข้ามานิเทศ        
     นักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

1.4  คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน  
      ก าหนดการนิเทศ 
1.5 คณาจารย์ต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

2. จ านวนการนิเทศไม่ต่ ากว่า 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ 
3. พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ 

3.1  เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือ   
ใกล้เคียงหรือเป็นผู้มีความช านาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 

3.2  ให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และ 
      ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 
3.3  ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา 
3.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

4. การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความจ าเป็นต่อนักศึกษา
และสถานประกอบการดังนี้ 

4.1  ในการนิเทศต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหว่างพนักงานที่ปรึกษากับ  
       คณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับอาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย 
4.2  คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 
4.3  การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
      สหกิจศึกษา โดยประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
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4.4  การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ โดยประเมิน  
      จากความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา 
4.5  คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผล

และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจ าเป็นของแต่ละสาขาวิชา 
5. คณาจารย์นิเทศตรวจรูปแบบการน าเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 
6. ในช่วงระยะกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการน าเสนอ

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติของนักศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา ในสถานประกอบการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

7. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการน าเสนอ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา และผู้บริหารองค์กร และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสถาน
ประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

 
เกณฑ์การประเมิน :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ        

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ        

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ        

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ        

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ
มากกว่า 5 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 12.4 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : การสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน    
สหกิจศึกษาได้ผลมากที่สุดคือสถานประกอบการต้องได้ประโยชน์จากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้า
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการน าผลงานหรือโครงงานของนักศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ตัวชี้วัดนี้จึงเป็นการวัดผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าการจัดสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐาน    :  ร้อยละ 

ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 
35 - 44 

ร้อยละ 
45 - 54 

ร้อยละ 
55 - 64 

ร้อยละ 
65 - 74 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 75 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีการศึกษา 
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ตวับ่งชี้ 12.5    ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาถ้ามีต าแหน่งงานว่าง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์นอกชั้นเรียนของนักศึกษาเพ่ือเติมเต็ม
ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในการท างานมากที่สุด ผลพลอยได้จากสหกิจศึกษาคือการได้
งานท าของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประโยชน์ของสหกิจศึกษาในอีกมุมมองหนึ่ง
จึงเป็นการส่งเสริมการได้งานท าของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้กระบวนการจัดสหกิจศึกษามี
ความสมบูรณ์และส่งผลต่อการได้งานท าของนักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดการได้รับการเสนองานจากสถาน
ประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถ้ามีต าแหน่งงานว่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 

ร้อยละความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษาต่อการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าท างานใน      
สถานประกอบการในกรณมีีต าแหน่งงานว่าง 

เกณฑ์การประเมิน:   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 
35 - 44 

ร้อยละ 
45 - 54 

ร้อยละ 
55 - 64 

ร้อยละ 
65 - 74 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 75 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ภาคการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดสหกิจศึกษา นอกจากการจัดสหกิจศึกษาในประเทศแล้วเพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าในประเทศ จึงมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพ่ิมเติมประสบการณ์
นอกประเทศ เนื่องจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติมีความแตกต่างในเรื่องภาษา ประเพณี 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ นักศึกษาต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด โดยตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติจ าเป็นต้องครอบคลุมกระบวนการสหกิจศึกษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์มาตรฐาน   : ข้อ 

1. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวข้อในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

2. มีจ านวนนักศึกษาเข้ารับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติไม่น้อยกว่า 30 คน ต่อ
ภาคการศึกษา 

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่เข้ารับการเตรียม
ความพร้อมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4. มีจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากต่างประเทศเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ (KPIs) 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  มทส. ที่ผ่านการปฏิบัติงาน
ต่างประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

6. มีรายงานการประชุมการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
 
เกณฑ์การประเมิน :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีผลการด าเนินการ        

2 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ        

3 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ        

4 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ        

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ

ครบ 6 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์นิเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญในการจัดสหกิจศึกษามีหลายฝ่าย ได้แก่ นักศึกษา พนักงานที่
ปรึกษา และคณาจารย์นิเทศ ผลส าเร็จของสหกิจศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย ดังนั้นการวัดผล
ส าเร็จการจัดสหกิจศึกษานอกจากการวัดผลในเชิงปริมาณแล้วยังต้องวัดในเชิงคุณภาพด้วย เช่น ความพึง
พอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการที่ส าคัญของสหกิจศึกษาและครอบคลุมทุกภารกิจ ถ้าทุกฝ่ายเกิด
ความพึงพอใจย่อมส่งผลต่อคุณภาพในการจัดสหกิจศึกษาด้วยในที่สุด ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 
5 ประเด็นส าคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา 
2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา 
3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง 
5. ความพึงพอใจในการสร้างโอกาสการต่อยอดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ                

สถานประกอบการ 

สูตรการค านวณ  : 
 

คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบ 

 จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
 

 
กรณีท่ีมีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมิน ให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมินรวมทุกครั้ง 

สูตรการค านวณ  : 
 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกครั้งที่ประเมิน 

 จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
 
 
เกณฑ์การประเมิน :  ระดับ 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

คะแนนต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 

คะแนน 
1.51 – 2.50 

คะแนน 
2.51 - 3.50 

คะแนน 
3.51 – 4.50 

คะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับ 4.51  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ภาคการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ี 12.8 การด าเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C) เป็น
เครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เครือข่าย B) ซึ่งจัดตั้งโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เพ่ือพัฒนาอุดมศึกษา และเป็นเครือข่ายกลางเชื่อมโยงระหว่าง 
สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในการด าเนินภารกิจหลัก จ านวน 9 เครือข่าย โดยท าหน้าที่ถ่ายทอด
และผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษาผ่านทางเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น  ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย
ด าเนินงานตอบสนอง  นโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการใช้ ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น ให้ค าแนะน าเรื่องการบริหารจัดการเครือข่าย 
ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางรับทราบรายงานผล
การด าเนินงานรวมทั้งติดตามประเมินผลเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น  โดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง มีภารกิจเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการบริหารงานสหกิจ
ศึกษาของสถาบันสมาชิก เพ่ือสร้างมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันสมาชิก เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานสหกิจศึกษา และเพ่ือส่งเสริมงานวิจัย และสร้างความร่วมมือต่อยอดใน
สถาบันสมาชิก  มีสถาบันสมาชิก 17 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแม่ข่าย โดยมี
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานคณะอนุกรรมการเครือข่าย 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายไม่น้อยกว่า 

2 ใน 3 ของจ านวนสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั้งหมด 
2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายและสรุปรายงานการประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อยปีการศึกษาละ  3 ครั้ง 
3. มีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก

คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย 
4. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปีต่อเครือข่ายอุดมศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
5. มีรายงานการประชุมการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
 

 
 
 
 
 



 36 

เกณฑ์การประเมิน :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีผลการด าเนินการ        

1 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ        

2 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ        

3 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ        

4 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ

ครบ 5 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล:  ปีงบประมาณ 
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ภาคผนวก  
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รายช่ือคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน 
ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ  ที่ปรึกษำคณะท ำงำน 
2. รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ ประธำนคณะท ำงำน 
3. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ   คณะท ำงำน  
4. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำอำชีพ    คณะท ำงำน 
5. หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ   คณะท ำงำน 
6. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป    เลขำนุกำรและคณะท ำงำน 
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รายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสอบถามนักศึกษาเตรียมสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

Questionair_ID 

 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
       ข้อมูลที่ได้จะน าไปใชป้ระโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เท่านั้น 
 ขอให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างเปน็อิสระตามความคิดเห็นที่เป็นจริงมากที่สุด  
  โดยกรอกคะแนนตามความคิดเห็น  และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

        

ขอขอบคุณ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

 

เป็นนักศึกษาสาขาวิชา  __________________________________   ชั้นปีที ่ _________    เพศ      ชาย   หญิง 

ส่วนที่ 1  ความพึงพอใจต่อรปูแบบการด าเนินงานของศูนยส์หกิจศึกษาฯ 
(5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด -  ไม่แสดงความคิดเห็น)   

หัวข้อพิจารณา 
 

คะแนน 
 

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศกึษา  
    1.1 การก าหนดให้สหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับส าหรับนักศึกษาทุกคน  
    1.2 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง  
    1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งละ 16 สัปดาห ์  
    1.4 จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หน่วยกิต)    
    1.5 จ านวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษา (8 หน่วยกิต)    
2. การสมัครงานและการคัดเลือกนักศกึษา  
    2.1 การก าหนดให้นักศึกษาสมคัรงานก่อนไปปฏิบตัิงาน 1 ภาคการศึกษา  
    2.2 นักศึกษาสมัครงานได้ 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการได้ครั้งละ 1 แห่ง  
    2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ก าหนดให้นักศึกษาสมัครงาน  
    2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอร์มสมคัรงานสหกิจศึกษา  
    2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน  
    2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ / สอบข้อเขียน  
3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
     3.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษา (16.00-18.00 น.)  
     3.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผ่านเกณฑ์การประเมิน)  
     3.3 ความเหมาะสมของหัวข้อท่ีจัดอบรม / บรรยาย  
     3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย  
     3.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
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ส่วนที่ 2  ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
(5 = เข้าใจมากที่สุด 4 = เข้าใจมาก 3 = เข้าใจปานกลาง 2 = เข้าใจน้อย 1 = เข้าใจน้อยที่สุด -  ไม่แสดงความคิดเห็น)   

หัวข้อพิจารณา 
 

คะแนน 

1. เอกสารที่นักศึกษาไดร้ับ ได้แก่ คูม่อืสหกิจศึกษา ปฏิทินกิจกรรม และตารางการ    
       อบรม/บรรยายรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษา ช่วยท าให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ แนวคิด  
       กระบวนการสหกิจศึกษา และเข้าใจวิธีการด าเนินงานต่างๆ ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

 

2.    นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอท่ีจะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได ้  

ส่วนที่ 3  คุณภาพการให้บริการของศูนยส์หกิจศึกษาฯ 
(5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด -  ไม่แสดงความคิดเห็น)   

หัวข้อพิจารณา 
 

คะแนน 

1. การให้บริการ : ทะเบียนนกัศกึษา  (กรณีไม่เคยใช้บริการไม่ต้องตอบข้อนี้)            
    1.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)  
    1.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสภุาพ )  
    1.3 การกรอกแบบส ารวจไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
    1.4 การยื่นค าร้องต่างๆ  
    1.5 การอธิบายให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทะเบียนนักศึกษา  
2. การให้บริการ : การจัดหางาน  
     2.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)   
     2.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสภุาพ )  
     2.3 ความรู้ ความสามารถในการจัดหางานให้แก่นักศึกษา  
     2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพ่ือประกาศให้นักศึกษาทราบ  
     2.5 การประกาศผลการคัดเลอืกตรงตามก าหนดการ  
     2.6 ความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีต่อจ านวนนักศึกษา  
3. การให้บริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ  
     3.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)  
     3.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสภุาพ )  
     3.3 การประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการจดับรรยายเตรยีมสหกิจศึกษา  
     3.4 การให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมแก่นักศึกษา  
     3.5 ความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีต่อจ านวนนักศึกษา  
4. การให้บริการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     4.1 จิตใจให้บริการ (Service Mind)   
     4.2 บุคลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสภุาพ )   
     4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์   
     4.4 การอธิบายให้ข้อมลูต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับระบบออนไลน ์  
     4.5 ความเพียงพอของเจ้าหนา้ที่ต่อจ านวนนักศึกษา   

ส่วนที่ 4 คุณภาพในการให้บริการโดยรวมของศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
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ส่วนที่ 5  ให้นักศึกษาประเมินตนเองในความคิดเห็นที่นักศึกษามีต่อความสามารถของตนเอง  ณ ปัจจุบัน 
หัวข้อพิจารณา 

 

คะแนน 

ให้นักศึกษาประเมินว่า ณ ขณะนี้นักศกึษามีคุณลกัษณะเหล่านี้ดมีากน้อยเพียงใด 
โดย 5=ดีมากที่สุด 4= ดีมาก 3=ดีปานกลาง 2=ดีพอใช้ 1=ต้องปรับปรุง  

 

     1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  
     1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏิบัติงาน  
     1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม  
     1.4 วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน  
     1.5 ทัศนคติต่อวิชาชีพ  
     1.6 ความมั่นใจในตนเอง  
     1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการท างาน  
     1.8 ความสามารถในการเรยีนรู้  
     1.9 วิจารณญาณ การวเิคราะห์และตดัสินใจ  
     1.10 ความคิดริเริม่ในการสร้างงาน และเสนอความคิด  
     1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน  
     1.12 การตอบสนองต่อการสั่งการ  
     1.13 ความรับผิดชอบ  เป็นผูท้ี่ไว้วางใจได ้  
     1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏบิัติตามวัฒนธรรมขององค์กร  
     1.15 ทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ  
     1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จ  
     1.17 มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อื่น  
     1.18 ความเป็นผู้น า  
     1.19 คุณธรรม จรยิธรรม  
     1.20 ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมตา่งประเทศ   
ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา  
ให้นักศึกษาระบุว่าสหกจิศึกษาจะเอื้อประโยชน์ต่อไปนี้ได้มากน้อยเพียงใด  
โดย 5=มากที่สุด 4= มาก 3=ปานกลาง 2= น้อย 1= น้อยที่สุด 

 

      2.1 คาดว่าผลการเรยีนจะดีขึน้หลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะประสบการณ์จากการท างานท าให้เข้าใจ  
วิชาการมากข้ึน 

 

      2.2 ท าใหรู้้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพไดถู้กต้อง  
      2.3 ท าให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง  
      2.4 เสริมสร้างทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็ว และงานดี  
      2.5 มีโอกาสไดร้ับการเสนองานก่อนส าเรจ็การศึกษา  

2.6 เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเปน็บัณฑิตที่มศีักยภาพที่ดีกว่า  
      2.7 เมื่อเข้าท างานหลังจากจบการศึกษาคาดว่าจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งานลงได ้  
  

ความคิดเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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ประเดน็ความคิดเห็น 

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

TERM 

หมายเหตุ 

พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
พญาไท กรุงเทพฯ 

1 
นางสาววิชชุดา สอาดดิษฐ์ 
 
 

56-1-06-019 
 
 
  

 
 

TRAN 

   
 

 
        
    

ค าชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
โปรดเติมข้อความในช่องวา่ง  และกาเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่งว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

5 หมายถึง   เห็นด้วย หรือ เหมาะสม มากที่สุด 
4 หมายถึง   เห็นด้วย หรือ เหมาะสม มาก 
3 หมายถึง   เห็นด้วย หรือ เหมาะสม ปานกลาง 
2 หมายถึง   เห็นด้วย หรือ เหมาะสม น้อย 
1 หมายถึง   เห็นด้วย หรือ เหมาะสม น้อยที่สุด 
- หมายถึง  ไม่มีความคิดเห็น 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานประกอบการ  

1.2 สถานที่ตัง้ อ าเภอ/เขต _______________________________________1.3 จังหวัด _______________________________ 
1.3 รายชื่อนักศึกษาทีไ่ด้รับการนิเทศในสถานประกอบการแห่งนี้  จ านวน __________คน     

         1.4.1 ____________________________________Job No.___________________สาขาวชิา____________ 
         1.4.2 ____________________________________Job No.___________________สาขาวชิา____________ 
         1.4.3 ____________________________________Job No.___________________สาขาวชิา____________ 
         1.4.4 ____________________________________Job No.___________________สาขาวชิา____________ 
         1.4.5 ____________________________________Job No.___________________สาขาวชิา____________ 

ส่วนที่ 2   การให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

 ระดับความคิดเห็น  
 5 4 3 2 1 -  
    1. การนัดหมายสถานประกอบการ        
    2. แผนที่สถานประกอบการ        
    3. การจัดเตรียมแฟ้มประวัตินักศึกษา        
    4. กรณีใช้รถยนต์ มทส        
          - การขับรถ        
         -  ความสุภาพ        
         -  การตรงต่อเวลา        
     5. อื่น  ๆ        

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

          อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผู้นิเทศงาน 
   วันที่นิเทศ _____/_______/_______ 

 
 

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ID 

 

รายนามผู้ร่วมนิเทศงาน 
1.________________________________ 
2.________________________________
__ 
2. 
__________________________________ 
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ID 

ส่วนที่ 3   คุณภาพสถานประกอบการ 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 - 

1. ความเข้าใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา       
    1.1  ผู้บริหาร       
    1.2  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล       
    1.3  พนักงานทีป่รึกษา (Job Supervisor)       
2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ       
    2.1  ปริมาณงานมีความเหมาะสม       
    2.2  คุณภาพงานตรงตามลกัษณะของสาขาวชิาชีพ       
    2.3  ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตราย       
3. การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา       
    3.1  การประสานงานภายในสถานประกอบการระหว่างฝา่ยบุคคล 
           และ Job Supervisor เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

      

    3.2  ฝ่ายบุคคล/ผูท้ี่เก่ียวข้อง มีการปฐมนิเทศ แนะน ากฎระเบียบต่างๆ 
           ขององค์กรให้นักศึกษาทราบ 

      

    3.3  มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสปัดาห์แรกที่เข้างาน       
    3.4  Job Supervisor มีความรู้ และประสบการณ์ ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา       
    3.5  Job Supervisor มีเวลาให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัตงิาน       
    3.6  Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหค้ าปรกึษาอย่างเหมาะสม       
    3.7  มีการจัดท าแผนการท างานตลอดระยะเวลาของการปฏบิัติงาน       
    3.8  มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม       
    3.9  จัดสวัสดิการ (ท่ีพัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม       
    3.10  มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงาน       

3.11 ให้ความส าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัตงิาน และรายงานของนักศึกษา       

4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี ้       

ส่วนที่ 4 ประโยชน์ที่คณาจารย์ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม ณ สถานประกอบการ 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 - 

1. ได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการมาพัฒนารายวิชา/หลักสูตรให้ ทันสมัยและ
เหมาะสม 

      

2. ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลยัและสถานประกอบการในอนาคต 

      

3. คณาจารย์ได้มีโอกาสเยี่ยมสถานประกอบการท าให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม
เป็นประโยชน์ต่อการสอนรายวชิาที่รับผิดชอบ 

      

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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ID 

นางสาวน ้าทิพย์ พรานกลาง CROP 
56-1-02-001 

ส่วนที ่5   คุณภาพนักศึกษา (1 แผ่น ต่อนักศึกษา 1 ราย) 
   4.1 ชื่อนักศึกษา _________________________________________4.2 สาขาวิชา ______________________ 
   4.3 เอกสารที่นักศึกษาส่งกลบัระหว่างปฏิบัติงาน              4.4 หมายเลขงาน ___________________ 

          แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏบิัติงาน (FM:CO4-2-05) 
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน และพนักงานทีป่รึกษา (FM:CO4-2-06) 
 แบบแจ้งแผนการปฏิบัตงิาน (FM:CO4-2-07) 
 แบบแจ้งโครงรา่งรายงาน (FM:CO4-2-08) 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 
 5 4 3 2 1 - 

1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่        
    1.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย       
    1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น       
    1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานทีป่ฏิบัติอยู่เสมอ       
    1.4 ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชน์สงูสุด       
    1.5 มีการรายงานผลการปฏบิัติงาน       
2. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน       
    2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่       
    2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้       
    2.3 มีความช านาญในดา้นปฏิบัติการ       
    2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน       
    2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม       
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล       
    3.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด       
    3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย        
    3.3 ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา       
    3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน       
    3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น  ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลบัองค์กร       
    3.6 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์       
    3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น       
    3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่งกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ       
    3.9 มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น       
    3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่น ไฟฟ้า วัสดสุิ้นเปลืองต่างๆ       
4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนนี        

ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รบัมอบหมายจากสถานประกอบการ 

 โครงงาน    งานประจ า    โครงงานและงานประจ า 
หากนักศึกษาได้รบัมอบหมายให้ท้าโครงงาน ท่านคิดว่าโอกาสต่อยอดโครงงานของนักศึกษาเป็นงานวิจัยหรือบริการวิชาชีพ 
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด     

 มากที่สุด   มาก    ปานกลาง   น้อย    น้อยที่สุด 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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ค าชี้แจง   
 1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่

ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 

 2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 24 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

 3. โปรดให้คะแนนในช่อง                  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน (5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 =  ปานกลาง     
2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด) หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เคร่ืองหมาย - และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)   

 4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว  โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา ”ลับ”   และให้นักศึกษาน าส่งส านักงานศูนย์
สหกิจศึกษาฯ ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย  

  
เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

            ขอแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา  ______________________________________ รหัสประจ าตัว ________________________ 
สาขาวิชา ______________________________________ส านักวิชา _____________________________________ 
ชื่อสถานประกอบการ __________________________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน _________________________________________________________________________
ต าแหน่ง _____________________________________ แผนก_________________________________________ 

ผลส ำเร็จของงำน 
   หัวข้อประเมิน 

1. ปริมาณงาน (Quantity of Work) 
    ปริมาณงานที่ปฏิบัติส าเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    เมื่อเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป 

 

2. คุณภาพงาน (Qualty of Work) 
    ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความปราณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ  
    ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้าง ท างานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาที่ก าหนด 

 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  
COOP  STUDENT  PERFORMANCE  APPRAISAL  
 

 

JOB NO. 

ID No. 

หมายเลขเอกสาร 
 
 
แก้ไขครั้งที่    10 
 
 
 

FM:CO4-2-09 
 

วันที่บังคับใช้   15 กันยายน 2555 
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ควำมรู้ควำมสำมำรถ 

หัวข้อประเมิน 

3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
    นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย     

 
4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 
     ความรวดเร็วในการเรียนรู ้เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการท างาน ตลอดจนการน า 
     ความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน 
 
5. ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ  
   หลังจากพนักงานนิเทศงานฯ สอนวิธีการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในครั้งแรก ครั้งต่อไป 
   นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ  

 6. วิจารณญาณ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ 
    ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ 
     ก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
 
7. การจัดการและวางแผน  
    นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ ล าดับความส าคัญของงาน และการวางแผน 
     การด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
8. ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ 
    ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการน าเสนอ (Presentation) 
    สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีล าดับขั้นตอนที่ดี  
    ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการท างาน  รู้จักสอบถาม รู้จักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ 
 
9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  
     เช่น ภาษาอังกฤษ การท างานกับชาวต่างชาติ 
     (ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติ หรือที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร) 

 10. ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
     สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตามต าแหน่งงาน (Job Position) และลักษณะงาน 
    (Job Description) ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม 

 
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที ่

หัวข้อประเมิน/Items 
11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้  
      ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านึงถึงเป้าหมาย และความส าเร็จของงานเป็นหลัก 
      ยอมรับผลที่เกิดจากการท างานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ท างาน (กรณีงานประจ า) 
      ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป 
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หัวข้อประเมิน/Items 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 
      มคีวามสนใจและกระตือรือร้นในการท างาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
      ความตั้งใจที่จะท างานได้ส าเร็จ มีความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 
 
13. ความคิดริเริ่มในการท างานและการเสนอความคิดเห็น 
      เมื่อได้รับค าชี้แนะ สามารถเร่ิมท างานได้เอง โดยไม่ต้องรอค าสั่ง  
      เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง หรือมาขอรับงานใหม่ ๆ ไปท าโดยไม่ปล่อยเวลาว่าง 
      ให้ล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์ 
 
14. การตอบสนองต่อการสั่งการ 
      ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับค าติ ตักเตือนและวิจารณ์ 
      มคีวามรวดเร็วในการปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและการวิจารณ์ 
 

 

ลักษณะส่วนบุคคล 
หัวข้อประเมิน/Items 

15. บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม 
      มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติที่ดี มีวุฒิภาวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
      การแต่งกายและกิริยาวาจาเหมาะสม ตรงต่อเวลา เป็นต้น รวมถึงสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในองค์กรได้ 

16. มนุษยสัมพันธ์ 
      สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใคร่ 
      ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 

17. ความมั่นใจในตนเอง 
      มีความสามารถแก้ปัญหา รับมือกับปัญหาต่าง  ๆ เผชิญหน้ากับความท้าทาย หรืออุปสรรคต่างๆ  
      ในชีวิตได้  เชื่อมั่นในความคิด และความสามารถของตัวเอง     สามารถเลือกวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้อง มีความรู้สึกที่ดี   
      ให้กับตนเอง ไว้วางใจตนเองว่ามีความสามารถ มีพลัง มีประสิทธิภาพ และพึ่งพาตนเองได้  เป็นต้น 

18. ความเป็นผู้น า 
      มีความสามารถท าให้คนอ่ืนให้ความร่วมมือ สามารถชักจูง โน้มน้าว ชี้แนะ แนะน า ให้บุคคลอื่น 
     ร่วมท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวม สามารถสอดแทรกแนวความคิดให้เป็น 
     ที่ยอมรับ เป็นต้น 

19. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร  
      ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ต่าง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 
      การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา 
      ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส เป็นต้น 

20. คุณธรรมและจริยธรรม  
      มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น 
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โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ 
21. จุดเด่นของนักศึกษา 22. ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 

  
  
  
  
23. ในอนาคต ท่านสนใจจะรับนักศึกษาเข้าท างานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ 
       (     )  รับ                        (     )  ไม่แน่ใจ                      (     )  ไม่รับ 

24. สรุปโดยภาพรวมท่านมีความคิดเห็นต่อคุณภาพนักศึกษาคนนี้ในระดับ 

5 = ยอดเยี่ยม (Outstanding)               4 = ดีมาก   (Very good)        3 =  พอใจ  (Satisfactory) 

2 =  คาบเส้น (Marginal)               1 = ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)   

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อสหกิจศึกษำ (โปรดใส่ระดับคะแนน 5 = มำกที่สุด      1 = น้อยท่ีสุด ) 
หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

25.1 สหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน 
       25.1.1 ได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน          

 
 

       25.1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง   
       25.1.3 มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต   
25.2 ด้านหลักสูตร  
      25.2.1  การก าหนดให้สหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับส าหรับนักศึกษาทุกคน  
      25.2.2  มกีารจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา  
      25.2.3  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 คร้ัง คร้ังละ 16 สัปดาห์  
25.3 กระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษา  
      25.3.1 มีหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน  
      25.3.2 จัดส่งแบบส ารวจความต้องการรับนักศึกษาและแบบเสนองานสหกิจศึกษาให้สถาน 
               ประกอบการเสนองานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

 

      25.3.3 ความเหมาะสมของช่องทางการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา                 
      25.3.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการส่งจดหมายสมัครงานนักศึกษาสหกิจศึกษาให้ 
               สถานประกอบการคัดเลือก 

 

      25.3.5 มีการนัดหมายการเข้านิเทศงานของอาจารย์ล่วงหน้า และคณาจารย์นเทศเข้า 
               นิเทศงานตามระยะเวลาที่นัดหมาย 

 
 

      25.3.6  การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาและ 
                สถานประกอบการ 
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หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
        25.3.7 จ านวนคร้ังที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ  
        25.3.8 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์  
25.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ/ประสานงานของศูนย์สหกิจศึกษา  
 
26. การใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
     26.1 สถานประกอบการน าผลการปฏิบัติงาน/โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือไม่ 

 ใช้   (โปรดข้ามไปตอบข้อ 26.2) 
 ยังไม่ใช้ประโยชน์ ณ เวลานี้ แต่คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  (โปรดข้ามไปตอบข้อ 26.2) 
 ผลการปฏิบัติงาน/โครงงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาท าไม่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

    26.2 สถานประกอบการได้น าผลการปฏิบัติงาน/โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือคาดว่าจะน าไปใช้ 

             ประโยชน์ในอนาคตในหัวข้อใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

      (    )  วางแผนการปฏิบัติงาน 
     (    )  ก าหนดงบประมาณ 
      (    )  ลดต้นทุนการด าเนินงาน     
      (    )  อบรมพนักงาน 
 (    )  ปรับปรุงกระบวนการผลิต/ด าเนินงาน 
 (    )  ออกแบบอุปกรณ์/เครื่องมือ 
 (    )  อ่ืน ๆ (ถ้ามี).............................................................................. 
 

 27. ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ลงชื่อ .........................……………….………….. 

                          (............................…………………….…) 
                ต าแหน่ง ..........................................….………. 

   วันที่ .........……..............................…...……….. 

หมำยเหตุ :   
ขอควำมกรุณำตอบแบบประเมินผลภำยใน
เวลำที่ก ำหนด ทั้งนี้หำกศูนย์ฯ ไม่ได้รับแบบ
ประเมินนี้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดนักศึกษำ
จะไม่ผ่ำนกำรประเมินผล 
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ค าชี้แจง   

 1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 

 2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

 3. โปรดให้คะแนนในช่อง                                ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เคร่ืองหมาย – 
และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว    โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตราลับ  และให้นักศึกษาน าส่งส านักงาน         
ศูนย์สหกจิศึกษาฯ ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย  

  
เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
            ขอแจ้งผลประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป/Work Term Information 
 

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name____________________________รหัสประจ าตัว/ID No._________________

สาขาวิชา/School______________________________ส านักวิชา/Institute_______________________________
ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name____________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน/Evaluator Name___________________________________________________________
ต าแหน่ง/Position_____________________________แผนก/Department________________________________ 
 

หัวข้อรายงาน/Report title 
ภาษาไทย/Thai__________________________________________________________________________________ 
ภาษาอังกฤษ/English_____________________________________________________________________________ 

หัวข้อประเมิน/Items 

1. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

2. บทคัดย่อ (Abstract) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

3. สารบัญ  สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

4. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา  
COOP  REPORT APPRAIS AL  
 

5 คะแนน 

JOB NO. 

ID No. 

หมายเลขเอกสาร 
 
 
แก้ไขครั้งที่    09 
 
 
 

FM:CO4-2-10 
 

วันที่บังคับใช้   31 ตุลาคม 2551 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

คะแนน 
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หัวข้อประเมิน/Items 

5. วิธีการศึกษา (Method of Education) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

6. ผลการศึกษา (Result) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

7. วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

9. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

10. ส านวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

11. ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (Pattern) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

13. เอกสารอ้างอิง (References) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

14. ภาคผนวก (Appendix) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

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

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

                                            (.................…………………………) 
               ต าแหน่ง/Position.....................................…………… 
               วันที่/Date.........……..............................….…………. 

หมายเหตุ : หากศูนยฯ์ ไม่ได้รับแบบประเมินนี้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

                   นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 
 

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

5 คะแนน 

20 คะแนน 

10 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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ลับ 

แบบสอบถามสหกิจศึกษา 
(ส าหรับนักศึกษา) 

   ความคิดเห็นของนักศึกษาในครั้งนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พัฒนารูปแบบการด าเนินการของหน่วยงานในอนาคต ข้อมูลที่นักศึกษาให้ไว้ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนักศึกษา การน าข้อมูล
ไปใช้จะไม่เปิดเผยชื่อนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลโดยเด็ดขาด ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือ จากนักศึกษาในการให้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนและตรงไปตรงมา และส่งมอบให้ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ หลังจากเขียนแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 

ขอขอบคุณ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
1. โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องวา่งที่ก าหนด 
2. ข้อมูลที่มีตัวเลือก ขอให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย  หน้าตัวเลือกหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 ที่ก าหนด  
3. กรณีที่เป็นการสอบถามความคิดเห็น/ความเหมาะสม/ความพอใจของนักศึกษา ให้ใช้เกณฑ์การประเมินค่าระดับความคิดเห็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
       5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด หรือ เหมาะสมมากที่สุด หรือ พอใจมากที่สุด 

 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก หรือ เหมาะสมมาก หรือ พอใจมาก 
 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง หรือ พอใจปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย หรือ เหมาะสมน้อย หรือ พอใจน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด หรือ พอใจน้อยที่สุด 
 - หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มขี้อมูล ไม่ต้องการประเมิน เปน็ต้น 

แบบสอบถามนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสหกจิศึกษา หากนกัศึกษาไม่ส่ง 
ถือว่าการปฏิบัติงานของนกัศึกษาไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการประเมินผลในรายวิชาสหกจิศึกษา 

 

              ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.1 ชื่อ-นามสกุล           รหัส             
      สาขาวิชา                    ส านักวชิา                

1.2 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี     ปีการศึกษาท่ี           
 ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่                 ถึง                                 

 เป็นการปฏิบตัิงานครั้งท่ี  (       )  1  (       )  2  (       )  3 

2. สถานที่ปฏิบัตงิาน 

ชื่อสถานประกอบการ (โปรดกรอกชื่อที่เป็นทางการให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด) 

(ไทย)                     

(อังกฤษ)                       
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3. เวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

วัน เวลาเริ่ม เวลาเลิก หยุดงาน 
จันทร-์ศุกร์    
เสาร ์    
อาทิตย ์    
 สรุปแล้วในแตล่ะสปัดาห์มีวนัท าการ     วัน รวมท างานสัปดาห์ละ      ชั่วโมง   
 การท างานล่วงเวลา    (  )  1. มี             (  )  2. ไม่มี 

4. ค่าตอบแทนที่นักศึกษาได้รบั 

4.1  ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย วนัละ      บาท      เดือนละ      บาท (      ) ไมไ่ด้รับค่าตอบแทน 

4.2  ค่าตอบแทนเพียงพอส าหรบัใช้จ่ายหรือไม ่    (    )  1.เพียงพอ   (    ) 2. ไม่เพียงพอ 

                                                              (    )  3.เหลือเก็บ   

5.  สวัสดิการที่ได้รับ 
5.1  ที่พัก           (   ) 1.มีที่พักฟรี   (   ) 2. มีที่พักให้แต่เสียค่าใช้จ่ายเอง      
                       (   )  3. ไม่มีที่พัก ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลทีพ่กัเพื่อแนะน าให้รุ่นน้องติดต่อ 
                                 ชื่อ                                                
                                 ที่อยู่     ถนน     ต าบล      อ าเภอ       
                                 จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      
                                 โทรศัพท์      โทรสาร        
                                 ค่าใช้จ่ายทีพ่ัก       บาท/เดือน 
                                 ระยะห่างจากแหล่งชุมชน / ตลาด      กิโลเมตร 
 
5.2  อาหาร 
 (   ) 1.ได้รับอาหารฟรี                      (   )  เช้า     (   )  กลางวัน     (   )  เย็น  
 (   ) 2.มีอาหารราคาถูกบริการ          (   )  เช้า     (   )  กลางวัน     (   )  เย็น 
 (   ) 3.ไม่มีสวัสดิการอาหาร              (   ) 4. อ่ืน ๆ ระบุ          

5.3 รถบริการรับส่ง จากบริษทั – แหล่งชุมชน 
(   ) 1.มีบริการรถรับส่งฟรี                (   ) 2.ไม่มีรถรับส่ง 

6. ลักษณะ / คุณภาพของสถานประกอบการ 

6.1  ประเภทอุตสาหกรรม/การผลิต/ผลติภัณฑ์                                                

6.2  จ านวนพนักงานโดยประมาณ                                                          
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6.3  สภาพที่พบเห็นในส านักงาน 
 (   )  1. เคร่งเครียดยุ่งอยู่ตลอดเวลา       (   ) 2. ค่อนข้างเครียด 
      (   )  3. สบายบ้าง เครียดบ้าง              (   ) 4. สบายมาก                      
      (   )  5. สบายมากเกินไป                  (   ) 6. อ่ืน ๆ  
                                                                                                           
6.4 ลักษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

     (   )  โครงงาน                     (   )  งานประจ า                   (   )  ทั้งโครงงานและงานประจ า 

6.5 มลพิษหรือความเสี่ยงในสถานประกอบการ (ถ้าม)ี  

โปรดให้ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษารุ่นน้องถึงมลพิษหรือความเสี่ยงในสถานประกอบการที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพ 
เช่น เร่ืองกลิ่น เสียง ฝุน่ ฯลฯ 
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................                                                             
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ส่วนที่ 1  รูปแบบการด าเนินงานของศูนยส์หกิจศึกษาฯ

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

 
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3 นักศึกษาปฏบิติังานโดยมี Job Description ที่ชัดเจน
1.1.4 สถานประกอบการจัดใหม้ี Supervisor เปน็หวัหน้างานนักศึกษา
1.1.5 การก าหนดใหน้ักศึกษาเขียนรายงานใหส้ถานประกอบการ 1 เร่ือง
1.1.6 ประโยชน์ของรายงานที่นักศึกษาเขียนต่อสถานประกอบการ
1.1.7 การจัดใหม้ีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ระหวา่งการปฏบิติังาน
1.1.8 การนิเทศงานเปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา
1.1.9 การนิเทศงานเปน็ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
1.1.10 ความเหมาะสมของสวสัดิการและค่าตอบแทน
1.1.11 ความเหมาะสมของการประเมินผลการปฏบิติังาน

1.2 รปูแบบและประโยชน์กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ
1.2.1 รูปแบบและประโยชน์กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษา
1.2.2 รูปแบบและประโยชน์กิจกรรมสัมมนานักศึกษา

ส่วนที่ 2   คุณภาพการให้บริการของศูนยส์หกิจศึกษาฯ
2.1

2.1.1 การประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย์

2.1.2 การใหค้ าปรึกษาแนะน าและแก้ไขปญัหาใหน้ักศึกษาระหวา่งปฏบิติังาน (ถ้าม)ี

2.1.3 การประสานงานและใหข้้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหลังกลับจาก

สถานประกอบการ ได้แก่ สัมภาษณ์ สัมมนา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.2

ส่วนที่ 3  การบริหารและการจดัการของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด

ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม

/ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)

3.1 การจัดแผนการเรียนการสอนของสาขาวชิาสอดคล้องต่อการไปปฏบิติังาน

3.2 การสนับสนุนส่งเสริมจากคณาจารย์ในสาขาวชิาต่อการปฏบิติังานสหกิจศึกษา

3.3 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor) ต่อนักศึกษา

3.4 การใหค้ าปรึกษาแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (ถ้าม)ี 

3.5 การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏบิติังาน

3.6 จ านวนคร้ังที่อาจารย์มานิเทศมีความเพยีงพอ

3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษามีส่วนส าคัญต่อการปฏบิติังาน

3.8 การจัดการโดยรวมของสาขาวชิาในการสนับสนุนการปฏบิติังานสหกิจศึกษา

การจัดการโดยรวมของศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุน

หัวขอ้พิจารณา

นักศึกษา คณาจารย์และ สถานประกอบการใหโ้ครงการฯ ลุล่วงด้วยดี

หัวขอ้พิจารณา

ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเข้าปฏบิติังานสหกิจศึกษามีความเหมาะสม

รปูแบบของการจัดการระหว่างการปฏบิตัิงาน
ความสามารถในการน าความรู้ด้านวชิาการและการปรับตัว

การใหบ้รกิารฝ่ายนิเทศงานสหกิจศึกษา
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ส่วนที่ 4  คุณภาพของสถานประกอบการที่ไปปฏบิัติงาน

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

4.1 ความเข้าใจในปรชัญาของหลักสูตรสหกิจศึกษา
4.1.1 เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
4.1.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
4.1.3 พนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏบิติังานด้วย

4.2 การจัดการและสนับสนุนการปฏบิตัิงานสหกิจศึกษา
4.2.1 การประสานงานและจัดการดูแลนักศึกษาภายในสถานประกอบการ
4.2.2 การใหค้ าแนะน าดูแลนักศึกษาของฝ่ายบคุคล 
4.2.3 บคุลากรในสถานประกอบการใหค้วามสนับสนุนและเปน็กันเอง

4.3 คุณลักษณะและคุณภาพงานที่ได้รบัมอบหมาย (Job Description) 
4.3.1 ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3.2 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับสาขาวชิาเอกของนักศึกษา
4.3.3 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับที่บริษทัเสนอไวใ้นแบบเสนองาน
4.3.4 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา
4.3.5 ความเหมาะสมของหวัข้อรายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

4.4 การมอบหมายงานและการติดตามงานของ Job Supervisor
 4.4.1 สถานประกอบการจัด Supervisor ดูแลนักศึกษาต้ังแต่วนัแรกที่เข้างาน

4.4.2 ความรู้ความสามารถและประสบการณ์วชิาชีพของ Supervisor 
4.4.3 เวลาที่ Supervisor ใหแ้ก่นักศึกษาด้านการปฏบิติังานและเขียนรายงาน
4.4.4 ความสนใจของ Supervisor ต่อการใหค้ าปรึกษางานและมอบหมายงาน
4.4.5 การใหค้วามส าคัญต่อการประเมินผลการปฏบิติังาน ของ Supervisor  
4.4.6 ความพร้อมของอุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับนักศึกษาเพื่อปฏบิติังาน
4.4.7 การดูแลจัดท าแผนงานตลอดระยะเวลาของการปฏบิติังาน

4.5 นักศึกษาพอใจโดยภาพรวมต่อสถานประกอบการแหง่น้ีเพียงใด
4.6 เก่ียวกับงานที่นักศึกษาปฏบิตัิในสถานประกอบการ

4.6.1 งานมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
4.6.2 สถานประกอบการมีการน างานของนักศึกษาไปใช้จริง
4.6.3 เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหวา่งนักศึกษาและพนักงานในสถานประกอบการ

4.7 นักศึกษาจะแนะน าสถานประกอบการแหง่น้ีแก่นักศึกษาอ่ืนหรอืไม่ (โปรดท าเคร่ืองหมาย   หน้าข้อความ)
* แนะน า เพราะ...............................................................................................................…
* ไม่แนะน า เพราะ.........................................................................................................….

4.8 นักศึกษาได้รบัการทาบทามใหเ้ข้าท างานภายหลังส าเรจ็การศึกษาหรอืไม่ (ทนัททีี่ปฏบิตัิงานสิ้นสุด)
(โปรดท าเครือ่งหมาย  หน้าข้อความ)
*

*

4.9 หลังจากจบการศึกษาแล้วคิดว่าสนใจจะกลับไปสมัครงานกับสถานประกอบการน้ีหรอืไม่

(โปรดท าเครือ่งหมาย หน้าข้อความ)
* ไป เพราะ ....................................................................................................................….
* ไม่ไป เพราะ..................................................................................................................…

หัวขอ้พิจารณา

ได้รับ นักศึกษาตอบรับหรือไม่   * ตอบรับ      * ไม่ตอบรับ เพราะ..........................................................................
..............................................................…....................…......................................…...…......................................................
ไม่ได้รับ เพราะ...............................................................................................................…..................................................
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ส่วนที่ 5   ให้นักศึกษาประเมินตนเองในความคิดเห็นที่มีต่อความสามารถของตนเอง ณ ปัจจบุัน

ระดับ
ความคิดเห็น/ความเหมาะสม
/ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)

5.1 ใหนั้กศึกษาประเมินว่า ณ ขณะน้ีนักศึกษามีคุณลักษณะเหล่าน้ีดีมากน้อยเพียงใด

5.1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวชิาการ
5.1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏบิติังาน
5.1.3 บคุลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม 
5.1.4 วฒิุภาวะ และการรู้จักประมาณตน 
5.1.5 ทศันคติต่อวชิาชีพ
5.1.6 ความมั่นใจในตนเอง
5.1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะในการท างาน  
5.1.8 ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์วชิาการ
5.1.9 วจิารณญาณ การวเิคราะหแ์ละตัดสินใจ
5.1.10 ความคิดริเร่ิมในการท างาน และเสนอความคิดเหน็ 
5.1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน
5.1.12 การตอบสนองต่อการส่ังการ
5.1.13 ความรับผิดชอบ  เปน็ผู้ที่ไวว้างใจได้
5.1.14 ความมีระเบยีบวนิัย ปฏบิติัตามวฒันธรรมขององค์กร
5.1.15 ทกัษะการส่ือสาร และการน าเสนอ
5.1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จ 
5.1.17 มนุษยสัมพนัธ ์และการท างานร่วมกับผู้อื่น
5.1.18 ความเปน็ผู้น า
5.1.19 คุณธรรม จริยธรรม
5.1.20 การพฒันาด้านภาษาและวฒันธรรมต่างประเทศ (ถ้าม)ี

(ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติ หรือที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสาร)

5.2 ความคิดเหน็ต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพหลังเสรจ็การศึกษา
ใหนั้กศึกษาระบวุ่าสหกิจศึกษาจะเอ้ือประโยชน์ต่อไปน้ีได้มากน้อยเพียงใด
โดย 5=มากที่สุด 4= มาก 3=ปานกลาง 2= น้อย 1= น้อยที่สุด

5.2.1 คาดวา่ผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏบิติังานเพราะประสบการณ์จากการท างาน
ท าใหเ้ข้าใจวชิาการมากขึ้น  

5.2.2 รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง
5.2.3 เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
5.2.4 มีทกัษะในการหางาน มีโอกาสได้งาน เร็ว และงานดี
5.2.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 
5.2.6 เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเปน็บณัฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกวา่
5.2.7 เมื่อเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษาคาดวา่จะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้

หัวขอ้พิจารณา

โดย 5=ดีมากที่สุด 4= ดีมาก 3=ดีปานกลาง 2=ดีพอใช้ 1=ต้องปรบัปรงุ
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ส่วนที่ 6  ภาพรวมและปรัชญาของสหกิจศึกษา

ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม

หัวขอ้พิจารณา /ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)

6.1 เปน็การเพิ่มประสบการณ์วชิาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่า

6.2 บณัฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศึกษาจะมีคุณสมบติัเปน็บคุลากรที่พงึประสงค์ 
ของสถานประกอบการ

6.3 การเรียนรู้งานของบณัฑิตหลักสูตรสหกิจศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา
น่าจะส้ันลง

6.4 เปน็วธิกีารหนึ่งที่มหาวทิยาลัยจะพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนใหท้นัสมัย
และเหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลา

6.5 เปดิโอกาสใหเ้กิดความเชื่อมโยงทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลัยและ
สถานประกอบการ

6.6 สถานประกอบการ นักศึกษา และมหาวทิยาลัยได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6.7 ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาร่วมกับมหาวทิยาลัย

ส่วนที่ 7  ความพึงพอใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา

ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม

หัวขอ้พิจารณา /ความพึงพอใจ (1-5 หรือ -)

(1-5 หรือ-)

7.1 นักศึกษามีความพงึพอใจในระบบสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.2 นักศึกษามีความพงึพอใจในการไปปฏบิติังานสหกิจศึกษา

ส่วนที่ 8  ความคิดเห็นเพ่ิมเติม

8.1 นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบา้งจากการไปสหกิจศึกษา

8.2 ความคิดเหน็อื่น ๆ

ขอขอบคุณที่ให้ความรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม
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