
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2557 
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สารบัญ 
 
           หน้า 
ค าน า 
การด าเนินงานตามผลการตรวจประเมินปีการศึกษา 2556     ก 
บทสรุปผู้บริหาร          จ 
สารบัญ                                                                                                     ซ   
ส่วนที่ 1 บทน า      
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4. กฎระเบียบ/เงื่อนไขข้อบังคับ 3 
5. งบประมาณ 3 
6. โครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์ระดับองค์กร 4 
7. สภาวการณ์ขององค์กร 4 
    7.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
    7.2 บริบทเชิงกลยุทธ์ 
8. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 5 
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   2. ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  60 
   3. สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม    62 
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ท าหนด ปีงบประมาณ 2557 
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การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน  
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน/ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2556  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 
 
1. การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานและผลการประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
 
จุดอ่อน 
1) ตัวบ่งชี้ท่ี 12.3 ระดับความส าเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 
- ขาดการจัดพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ

นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- คณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
- ขาดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์นิเทศในการเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
 
การด าเนินงานแก้ไข 
- เพ่ิมโอกาสหรือช่องทางให้นักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศได้มีโอกาสพบกันเพ่ือเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยการจัดกิจกรรม Co-op Job fair เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2557 และวันที่ 27 มีนาคม 2558 และการใช้ระบบการสื่อสารสองทาง เป็นต้น 

- ได้เตรียมการจัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศส าหรับคณาจารย์ มทส.เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2558 มี
คณาจารย์เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 94 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานที่จัดอบรม จ านวน 79 คน 
รวมคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 138 คน จากคณาจารย์ทั้งสิ้น 263 คน (นับเฉพาะ
คณาจารย์ที่สังกัดหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) คิดเป็น
ร้อยละ 52.47 

- เพ่ิมโอกาสให้คณาจารย์นิเทศได้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา โดยจัดให้มีการนิเทศงานควบคู่กับกิจกรรมการน าเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาหรือใช้ระบบการสื่อสารสองทาง 

 



ข 
 

2) ตัวบ่งช้ีที่ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 
- จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศมีจ านวนน้อย 
- จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยมีจ านวนน้อย 

 
การด าเนินงานแก้ไข 
- ขอความร่วมมือจากส านักวิชาในการจัดส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ 
- พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่

สนใจจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
- จัดท าโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนทุนบางส่วนให้กับนักศึกษาที่มี

ศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
- จัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558 เพ่ือเพ่ิม

โอกาสให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพ่ิมข้ึน 
- มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ โดยที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ มีความ
ร่วมมือกัน อาทิเช่น Hunan University of Humanities, Science and Technology, China ,Royal 
Melbourne Institute of Technology เป็นต้น รวมทั้งมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ
เพ่ือรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาปฏิบัติงาน โดยการประสานงาน WACE-ISO@SUT 

 
2. การด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

1) ควรปรับตัวบ่งชี้ที่ 12 ให้เหลือเพียงสามตัว คือ สหกิจศึกษาในประเทศ สหกิจศึกษานานาชาติ  
และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา รวมทั้งพัฒนาเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพให้มากขึ้น 

2) ควรยืดหยุ่นต่อการด าเนินการตามมาตรฐานสหกิจศึกษา ของ สกอ. เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือก
รูปแบบการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน (WIL) ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 

3) ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมนักศึกษา ทั้งในระหว่างการเดินทางและขณะปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

4) ควรมีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดสหกิจศึกษา 
5) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่สถานประกอบการและผู้นิเทศงานสหกิจศึกษาของสถาน

ประกอบการ 
 



ค 
 

การด าเนินงานตามข้อสังเกต/เสนอแนะ 
1) หน่วยงานได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 12 ในปีการศึกษา 2555 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้กับการ

ปฏิบัติงาน (WIL) ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรแพทยศาสตร์ 
3) หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับนักศึกษาทั้งก่อนไปปฏิบัติงาน ระหว่าง และหลังกลับ

จากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เพ่ิมเติมกับนักศึกษาที่
จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4) หน่วยงานได้มีรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ เช่น ค่าเดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษา ค่าจัดเตรียมความพร้อม
นักศึกษา เป็นต้น  แต่ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหาร/พนักงานศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาคารสถานที่ เป็นต้น  โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะด าเนินการ
ประสานงานเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) หน่วยงานได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานประกอบการดังนี้ 
-  จัดท าคู่มือสหกิจศึกษาส าหรับสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล   
   และผู้นิเทศงาน 
- เข้าพบผู้บริหารสถานประกอบการใหม่ กลุ่มสภาอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา 
- จัดประชุมสัมมนาพนักงานที่ปรึกษา (ผู้นิเทศงานสหกิจศึกษา) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้ง 
  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานสหกิจศึกษา ปีละ 2 ครั้ง 

 
3. การด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

1) องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบในการสร้างและติดตามด้านความผูกพันของผู้เรียนกับสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยอาจสอดแทรกในกิจกรรมระหว่างกระบวนการการเรียนการสอนและกิจกรรม/โครงการนอก
หลักสูตร รวมถึงมีระบบและแนวทางส าหรับศิษย์เก่าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ากลับมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาปัจจุบัน 

 
 
 



ง 
 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
1. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้เชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับศิษย์ปัจจุบัน เช่น การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาในและต่างประเทศ การเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษานานาชาติ หัวข้อวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว และการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายใน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

 
2) องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าให้มากข้ึน เช่น ให้โควตาศิษย์เก่าเข้าร่วม
ประชุมวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยจัด รวมทั้งควรเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนาองค์กร  

2. เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

1. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เชิญศิษย์เก่าเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
กล่าวคือได้เชิญศิษย์เก่าเป็นหนึ่งในสี่ท่านที่มาจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ  

2. การเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ กับศิษย์ปัจจุบัน 
ในการกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งจะมีการด าเนินการทุกภาคการศึกษาาง ๆ ของศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ ซึ่งจะมีการด าเนินการทุกภาคการศึกษา 



 

 

 
 
 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประจ าปีการศึกษา 2557 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพในรอบปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2557) โดยมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง
กับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคม    สหกิจ
ศึกษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในมิติ
ต่างๆ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 

ในปีการศึกษา 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.71 (จาก
ระดับคะแนน 5) ประกอบด้วย 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน เพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปรนโยบายสู่การปฏิบัติงานขององค์กร  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินในระดบัคะแนน 5 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและการจัดการ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาองค์กรประกอบด้วย 

4 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5  
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการประกัน

คุณภาพภายใน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4 
องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 8 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 4 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และระดับ
คะแนน 3 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  

จากผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา  ศูนย์           
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขของหน่วยงาน ดังนี้ 
 
 
 
 



ฉ 
 

จุดเด่น 

 มีระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาครอบคลุมทุกภารกิจช่วยให้การด าเนินงานมีความคล่องตัว สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงที่มีผลการต่อการด าเนินงาน  

 มีการด าเนินงานอยู่ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชา และนักศึกษาทุกคนได้รับการนิเทศ
จากคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา  

 สถานประกอบการได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

 ควรมีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

 ควรมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

จุดอ่อน 

 ขาดการจัดพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 คณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาบางส่วนยังไม่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง  

 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศมีจ านวนน้อย 
 
แนวทางการแก้ไขจุดอ่อน 

 เพ่ิมโอกาสหรือช่องทางให้นักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศได้มีโอกาสพบกันเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น การจัด Co-op Job fair การใช้ระบบการสื่อสารสอง
ทาง เชิญและอ านวยความสะดวกให้สถานประกอบการมาประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา 
เป็นต้น 

 ควรมีการส่งคณาจารย์นิเทศเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง หรือจัดอบรมคณาจารย์นิเทศ มทส. ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

 ขอความร่วมมือจากส านักวิชาในการจัดส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ 



ช 
 

 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

  ควรมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  

 
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (หากมี) 

นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีซึ่งไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ณ บริษัท Big M Group Services Co, Ltd. 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นนักศึกษา      
สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2558 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. ลักษณะองค์กร 

 1.1 สภำพแวดล้อมขององค์กร 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย 
สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ที่เน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อันเป็นการสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาก าลังคนด้วยการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศที่ก าลังพัฒนาสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอน
และเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2536 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความ
ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ของประเทศไทย จึงได้วางกรอบแนวคิดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเทคโนโลยี
ที่ เหมาะสมต่อการพัฒนา (Technoware) มีบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ เหมาะสม 
(Humanware) มีการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับการท างาน (Orgaware) และมีการจัดการข้อมูลข่าวสาร 
(Infoware) จากแนวคิดดังกล่าวน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างจากหลักสูตรที่
เคยมีมา โดยมุ่งหวังให้บัณฑิต “รู้ชัด ปฏิบัติได้” จึงได้น าระบบ “สหกิจศึกษำ” (Cooperative Education) 
มาเป็นส่วนประกอบในหลักสูตรส าหรับนักศึกษา โดยระบบสหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของ
การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือน าภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นระบบที่ประสบความส าเร็จ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพราะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี และยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พัฒนาระบบสหกิจศึกษาขึ้นในประเทศ และนับ
ได้ว่าสหกิจศึกษาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้จัดการเรียน
การสอนเป็นระบบไตรภาค (Trimester) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร 4 ปี 

ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานกลางภายใต้นโยบายการรวมบริการประสาน
ภารกิจ ซึ่งมีชื่อว่า “โครงกำรสหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ” (Cooperative Education and Career 
Development Project)” และในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับสถานภาพหน่วยงานเป็น “ศูนย์สหกิจศึกษำและ
พัฒนำอำชีพ”  ท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การจัดอบรมเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การจัดหาต าแหน่งงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
การประสานงานระหว่างส านักวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการ นอกเหนือจากการด าเนินงานด้าน             
สหกิจศึกษาแล้ว ยังเป็นหน่ายงานด าเนินการ “งำนพัฒนำอำชีพ” เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ และ มีความพร้อมในการท างานหลังจากจบการศึกษา เนื่องจากสหกิจศึกษาเป็นช่องทาง
หนึ่งในการพัฒนาอาชีพของนักศึกษาในอนาคต โดยนักศึกษามีโอกาสไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพก่อนจบ
การศึกษา ท าให้สามารถค้นพบตนเองได้ว่ามีความชอบและมีความถนัดในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเรียน ซึ่ง
นักศึกษายังมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองได้หากพบว่าสิ่งที่สนใจนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตนเองมีความถนัด  
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1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ปรัชญำ 

    สหกิจศึกษาเสริมสร้างบัณฑิตให้ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน  

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ และด ารงความเป็นผู้น าสหกิจศึกษาของประเทศเพ่ือเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

พันธกิจ 

1) จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และตรงกับ
สาขาวิชาชีพ 

2) จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุก ๆ ด้านที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติ งานใน               
สถานประกอบการก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3) ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาได้อย่างทันท่วงที ถูกต้อง แม่นย า สอดคล้องกับ     
ความต้องการของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

4) พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ 

2. ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา บุคลากรของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 2 คน ท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ และบุคลากรสายปฏิบัติงานวิชาชีพ
และบริหารงานทั่วไป จ านวน 14 คน ดังนี้ 

ตารางแสดงกลุ่มและประเภทบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา 

บุคลำกร หน้ำที่ ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 

1. สำยวิชำกำร ผู้บริหำร ปริญญำเอก 2 

2. สำยปฏิบัติงำนวิชำชีพและบริหำรงำนทั่วไป 
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. อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสาน
ภารกิจ” โดยใช้ทรัพย์กรที่มีอยู่และความช านาญของบุคลากรร่วมกันแบบรวมศูนย์ และมีหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่สนับสนุนภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วย 1) ศูนย์บริการการศึกษาให้บริการเรื่องงาน
ทะเบียนและบริการห้องเรียนส าหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
2) ศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์ให้บริการห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา  3) ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร 4) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการ
ด้านสื่อและแหล่งความรู้ 5) ส านักวิชาที่ก าหนดการจัดสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้บริการด้านวิชาการ 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. งบประมำณ    
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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6. โครงสร้ำงองค์กรและควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 

6.1 โครงสร้ำงองค์กร 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดยมี

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

7. สภำวกำรณ์ขององค์กร 

   7.1 สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน  

1. ล าดับในการแข่งขัน 
- คู่แข่ง หมายถึง  สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา 

ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าวจ านวน 117 สถาบัน (ข้อมูลปี 2557) 

2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
- สร้างความร่วมมือเครือข่ายต่าง ๆ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ เครือข่ายบัณฑิต 

เครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายสหกิจศึกษานานาชาติ เป็นต้น 
- วิจัยและส ารวจความเหน็เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการด าเนนิงานให้ตรงความต้องการของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

 

รองผู้อ านวยการศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ 
อธิกำรบด ี

โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 

 
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา 
งานสหกิจศึกษา 

 
 

หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนาอาชีพ 

 
 

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ 
สหกจิศึกษา 
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3. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
- การร่ วม เป็ นสมาชิ ก เครือข่ ายสหกิ จศึ กษ า เช่ น  เครือข่ าย พัฒ นาสหกิจศึ กษ าภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาโลก เป็นต้น 
- มีความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ  
- หน่ วยประสานงานของ  WACE-ISO at SUT (World Association for Cooperative Education 

International Satellite Office at Suranaree University of Technology) 

   7.2 บริบทเชิงกลุยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งม่ันให้บริการที่เป็นเลิศ และด ารงความเป็น
ผู้น าสหกิจศึกษาของประเทศเพ่ือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
 

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รำยละเอียด 

ด้านกิจการ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานกลางในการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของ มทส. และเป็นต้นแบบการจัด
การศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาของประเทศ 

ด้านปฏิบัติการ ยึดหลัก “รวมบริการประสารภารกิจ” 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในฐานะหน่วยงานต้นแบบการจัด

การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานผ่านกระบวนการสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ด้านบุคลากร มีจิตใจให้บริการ 

8. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินงานตามแผนโดยแปลงนโยบายการด าเนินงานผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบการประเมินและรายงานผลงานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เพ่ือติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก ่

- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภาคการศึกษา 
- ระบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ รายไตรมาส 
- ระบบการประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยคณาจารย์ นักศึกษา 

และสถานประกอบการและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งก าหนดให้มี

การประชุมปีการศึกษาละ 4 ครั้ง รวมถึงมีการแจ้งเวียนเพ่ือทราบและขอความเห็นชอบใน
กรณีเร่งด่วน 

- การจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
- การจัดกิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา

ทุกภาคการศึกษา 



 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี 

 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 
 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    (1 ก.ค. 57-30 มิ.ย. 58) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ   
 
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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559)   

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่ายภายในศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติปีของหน่วยงาน ครบทุกพันธกิจ  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่าง  
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือ
พิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและ
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือพิจารณา 

 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ปีการศึกษา 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ครอบคลุมทุกภารกิจของศูนย์ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ได้มีการปรับปรุงมีการจัดท า SWOT Analysis เพ่ือพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ของศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ โดยใช้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ มทส. ที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติของ มทส. เป็นหลักในการจัดท าแผน โดยแผนกลยุทธ์ของศูนย์สอดคล้องตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในมาตรการ 1.3 ส่งเสริมการบูรณาการ
เรียนการสอนกับการท างานของนักศึกษา (Work Integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) และรูปแบบอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและตรงตาม
เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดย
พนักงานทุกคนในศูนย์มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ซึ่งมีการจัดประชุม 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556     
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2556 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556  ครั้งที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 
(ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.1-1  1.1.1-2  1.1.1-3  1.1.1-4 1.1.1-5 1.1.1-6 1.1.1-7) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่ายภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
พนักงานทุกคนทุกฝ่ายได้รับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดท าแผน     
กลยุทธ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปี 2557-2559 ในการประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาศูนย์    
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และยังมีการจัดท าแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ พ.ศ.2557 -2559 เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.2-1) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ครบทุกพันธกิจ 
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ  โดยแผนกลยุทธ์ของศูนย์จะมีการก าหนดเป้าประสงค์     
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (KPIs) ของการด าเนินงานและผลผลิตที่ชัดเจนสามารถวัดได้  ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ดังเอกสารอ้างอิงท่ี 1.1.3.1-1) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก าหนดตัวบ่งชี้ และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน 31 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1 ) มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าสหกิจศึกษาในระดับชาติ (4 ตัวบ่งชี้) 
2)  นักศึกษาได้รับการเตรียม ความพร้อมก่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ เข้าสู่งานอาชีพ 

หลังส าเร็จการศึกษา (5 ตัวบ่งชี้) 
3)  พัฒนาการของนักศึกษา ก่อนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (3 ตัวบ่งชี้) 
4)   พัฒนาการและความก้าวหน้าทางสายงานที่ชัดเจนของนักศึกษาสหกิจศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) 
5)  คณาจารย์นิเทศ (2 ตัวบ่งชี้) 
6)  การมีส่วนร่วมสถานประกอบการ (2 ตัวบ่งชี้) 
7)  เครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษา (3 ตัวบ่งชี้) 
8)  คุณภาพการจัดสหกิจศึกษา (3 ตัวบ่งชี้) 
9)  การพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ (4 ตัวบ่งชี้) 
10) ระบบบริหารจัดการ (2 ตัวบ่งชี้) 
11) การจัดการความรู้ (1 ตัวบ่งชี้) 

(ดังตารางภาคผนวกที่ 1.1.4-1) 
 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

มีศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี สามารถบรรลุตัวบ่งชี้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มี 
30 ตัวบ่งชี้ และบรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 96.77  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

6. มีการติดตามประเมินผลตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยน าเข้าที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ประจ าเดือนของศูนย์ และรายงานผลต่อส่วนแผนงานซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เพื่อพิจารณา 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือพิจารณา  โดยน าแผนปฏิบัติการ 
โครงการและค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ  
และครั้งที่ 2 เป็นการทบทวนงบประมาณ ตามหนังสือที่ ศธ 5638/ว.7 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 ส าหรับ
คณะกรรมภายใน และ ศธ 5638/ว 332 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ส าหรับกรรมการภายนอก (ดัง
เอกสารอ้างอิง 1.1.7-1) 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ เพ่ือขอความเห็นชอบก่อน มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ มาด าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานของศูนย์ (ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.7-1) 

การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

5 8 ข้อ  

 

รายการหลักฐาน :   

ตารางที่ 1.1.4-1  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)   หน้าที่ 66 - 68  
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เอกสารอ้างอิง :   
1.1.1-1-1.1.1-5    รายงานการประชุมการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ครั้งที่ 1 - 5  
                       เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 6 ก.พ.56 19 มี.ค.56 20 พค. 56 และ 25 ก.ค. 56         
                        (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
1.1.1-6 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
             (ที่อยู่เว็บไซต ์ http://web.sut.ac.th/dpn/) 
1.1.1-7 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ปี (http://web.sut.ac.th/dpn/) 
1.1.2-1 แผนกลยุทธ์การด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พ.ศ.2557 - 2559  
           (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
1.1.3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
           (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
1.1.1.7 ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
         (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
1.1.8-1 รายงานคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25    
           พฤศจิกายน 2556    (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
http://web.sut.ac.th/dpn/
http://web.sut.ac.th/dpn/
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
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องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1: ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารทุก 
ระดับของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  (1 ก.ค. 57- 30 มิ.ย. 58) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ     
 
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 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดล่วงหน้า 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดไว้อย่างครบถ้วน  โดยมีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดทิศทาง นโยบายการให้ข้อคิดเห็น และให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆ รวมทั้งมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ปี
การศึกษาละ 4 ครั้ง  ซึ่งจากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ประจ าปี 2557 คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และได้ร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ในระดับมาก  มีบทบาทในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนา ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านสนับสนุน
การวิจัย รวมถึงด้านสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมากที่สุด  และคณะกรรมการประจ า
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปี 2557 เห็นว่านโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพก่อให้เกิดการพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์    
และภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในระดับมากที่สุด (ดังเอกสารประกอบที่ 7.1.1-1   
7.1.1-2 และเอกสารอ้างอิงที่ 7.1.1-2)   

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
ผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานและสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์สหกิจศึกษาไปยังพนักงานดังนี้ 
- ให้พนักงานรายงานผลการด าเนินงานประจ าสัปดาห์และแผนการด าเนินงานในสัปดาห์ถัดไป 
- ก าหนดให้มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจ าเป็นของภาระงานที่ต้องการ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ความหารือเพ่ือขอความเห็นและถ่ายทอดนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานรับทราบ
และซักถามหากมีข้อสงสัย 

- จัดให้มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย และแต่ละฝ่ายมีการจัดประชุมภายในฝ่ายเพ่ือรายงานปัญหาอุปสรรค
การท างานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงาน 

- มีการแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องให้ส าเร็จ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน เช่น คณะท างานจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี คณะท างานจัดท าบริหารงานคุณภาพศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
ผู้บริหารสนับสนุนให้ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่แก่หัวหน้าฝ่าย
ต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการด าเนินงาน และยังรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการก ากับและตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานต่อการปฏิบัติงาน เช่น การจัดให้มีเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แล้วน ามาแลกเปลี่ยนกับพนักงานคนอ่ืน ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้ได้รับการพัฒนาในทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารทุกระดับ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปพัฒนาปละปรับปรุงการบริหาร
จัดการ ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานของศูนย์ให้ส าเร็จลุล่วง โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละภาค
การศึกษาต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สามารถ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการจัดประชุมได้ 4 ครั้ง ( ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557  ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2558) คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 66  (ดังเอกสารอ้างอิง 7.1.7-1) 
 

 
การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

5 7 ข้อ  

   

รายการหลักฐาน :   

เอกสารประกอบที่ 7.1.1.1  สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา     
                                  อาชีพ ประจ าปี 2557 หน้าที ่69-72 
เอกสารประกอบที่ 7.1.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
                                 หน้าที่ 73 

 

เอกสารอ้างอิง :   
7.1.1-1 รายงานคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา 2557                      
          (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
7.1.1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา       
           อาชีพ พ.ศ. 2557  (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
7.1.7-1 ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา 2557 
 (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57)           
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ตัวบ่งชี้  7.2 การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
(1 ก.ค.57-30 มิ.ย. 58) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ   
 
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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน     :     ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

5. มีการน าความรู้ที่ ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ   
หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

มีการก าหนดประเด็นความรู้ 1 เรื่อง คือ การจัดการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. 
เพ่ือประกาศเกียรติคุณในท าเนียบหอประวัติวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ มทส. ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  มาตรการ 1.3 ส่งเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
ท างานของนักศึกษา (Work-integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
และรูปแบบอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและตรงตามเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษา แนวทางข้อ 2) พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม (Stakeholder) ทุกภาคส่วน (หน้า 32) ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.2.1-1 และ 
7.2.1-2)  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

การจัดการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. เพ่ือประกาศเกียรติคุณในท าเนียบหอ
ประวัติวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก ศูนย์สหกิจศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาอาชีพที่รับผิดชอบการจัด
กิจกรรมฯ ได้ด าเนินการจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งดึงรายละเอียดงานที่อยู่ในตัวบุคคลมาจัดท าให้เป็น
ขั้นตอนโดยละเอียดและจัดเก็บไว้เป็นระบบ เพ่ือการสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็ว โดยก าหนดกลุ่มบุคคล
เป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

มีการจัดให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาท่ีรับผิดชอบการจัดการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา 
มทส. เพ่ือประกาศเกียรติคุณในท าเนียบหอประวัติวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก ได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และขอความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ในฝ่าย เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยท าการรวบรวมและน ามา
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ  
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน  ๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

มีการรวบรวมความรู้รวมไปถึงรายละเอียดเล็กน้อยจากประสบการณ์ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการ
จัดการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. เพ่ือประกาศเกียรติคุณในท าเนียบหอประวัติ
วารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก โดยจัดท าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดและจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของ
ฝ่าย ซึ่งสามารถสืบค้นได้สะดวก  (ดังเอกสารอ้างอิงท่ี 7.2.4-1) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย
ลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ ตรง ( tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ในการจัดกิจกรรมการจัดการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. เพ่ือประกาศเกียรติ
คุณในท าเนียบหอประวัติวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก ได้มีการน าขั้นตอนการจัดกิจกรรมในปีปัจจุบันและ   
ปีที่ผ่านมา พูดคุย ปรึกษาหารือกันภายในฝ่าย เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในปี
การศึกษาถัดไป  
 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน   - 

เอกสารอ้างอิง :   
7.2.1-1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
          (ท่ีอยู่เว็บไซต์  http://web.sut.ac.th/dpn/) 
7.2.1-2  PlanKM-58 (Hall of Fame) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
          (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
7.2.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน_THE WACE HALL OF FAME  

(ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
 

http://web.sut.ac.th/dpn/
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (1 ก.ค. 57-30 ม.ิย. 58) 
  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ    
 
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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  
1.  

 
2. มีระบบป้องกันและการส ารองข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ หรือระบบรักษาความปลอดภัย
เครื่องมือเป็นประจ าทุก 2 สัปดาห์  

3.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ  และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาได้ระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป  

6. การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

มีแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Information System Plan) โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2555 ว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสหกิจศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิง 7.3.1-1) 

2. มีระบบป้องกันและการส ารองข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ หรือระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือเป็นประจ าทุก 
2 สัปดาห ์
- มีระบบการป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง ทั้งนี้ผู้จะเข้าถึงฐานข้อมูลได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ 

(Admin) ของเจ้าหน้าที่สารสนเทศสหกิจศึกษาเท่านั้น ส าหรับบุคคลอื่นจะสามารเข้าดูข้อมูลได้ต้องเข้า
ผ่านหน้า Website ของระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ โดยต้องมีการ login เข้าระบบทุกครั้ง  

- มีการส ารองระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ และฐานข้อมูลไว้ที่ Hard disk ของ Server ภายในศูนย์ฯ และ
ใน Hard disk เครื่อง Computer ของเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ทุก 2 สัปดาห์ 

3. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

2.1 กลุ่มนักศึกษา ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อย เช่น ระบบประเมินวิทยากรรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระบบ
สอบออนไลน์รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา แบบสอบถามก่อนไปปฏิบัติงาน ระบบดูประกาศงานรายวิชาเตรียม  
สหกิจศึกษา ระบบกรอกเอกสารระหว่างนักศึกษาปฏิบัติ งาน ณ สถานประกอบการ  ระบบรายงาน
ความก้าวหน้าขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ แบบสอบถามหลังกลับจากสถานประกอบการ 

2.2 คณาจารย์ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อย เช่น ระบบประเมินผลการนิเทศงานออนไลน์ ระบบเลือก
แผนการเดินทางนิเทศงาน ระบบประเมินผลคุณภาพสถานประกอบการ ระบบประเมินคุณภาพนักศึกษา 
ระบบประเมินผลการสัมมนาสหกิจศึกษา ระบบดูคะแนนรวมนักศึกษาสหกิจศึกษา 

2.3 สถานประกอบการ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อย เช่น ระบบเสนองานสหกิจศึกษา ระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานนักศึกษา ระบบประเมินผลรายงานนักศึกษา 

2.4 พนักงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อย ซึ่งจะแยกออกตามภาระงานของแต่ละฝ่าย เช่น  
2.4.1 ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีระบบการเพ่ิมข้อมูลสถานประกอบการ ระบบการกรอก

แบบเสนองาน ระบบประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา ตามภาระงาน  
2.4.2 ฝ่ายพัฒนาอาชีพ มีระบบการจัดการแบบสอบถามรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  แบบ

ประเมินผลวิทยากร 
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2.4.3 ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา (งานนิทศ) มีระบบการจัดการแผนนิเทศงาน ระบบจัดการ
การประเมินผลต่าง ๆ ระบบการจัดการการกรอกเอกสารของนักศึกษา ระบบการสั่ง
พิมพ์เอกสารประกอบการนิเทศ (งาน IT) ระบบการจัดการทั้งระบบของระบบสหกิจ
ศึกษาออนไลน์ 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาในแบบสอบถามก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.05 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารอ้างอิง 7.3.4-1) 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาถัดไป 

มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการด าเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป 
มีการน าผลการประเมินจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
1) คณาจารย์นิเทศเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลคุณภาพ

นักศึกษาขณะนิเทศงานในระบบให้ง่ายขึ้น 
2) พนักงานศูนย์ฯ เสนอให้สามารถเพ่ิมข้อมูลพนักงานที่ปรึกษา

ในแบบฟอร์มของนักศึกษาได้ เนื่องจากพนักงานที่ปรึกษาท่ี
นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม กับพนักงานที่ปรึกษาท่ีประเมินผล
การปฏิบัติงานผ่านแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ คนละคนกัน 

ด าเนินการเรียบร้อย 
 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

6. การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ได้แก่ 

1) ข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มนักศึกษาสหกิจศึกษา ถึงพนักงานที่ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ พนักงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

2) ข้อมูลก าหนดการนิเทศของคณาจารย์นเทศ ถึงนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
3) ผลประเมินคุณภาพสถานประกอบการโดยคณาจารย์ ถึงพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
4) ผลประเมินคุณภาพนักศึกษาขณะนิเทศงานโดยคณาจารย์ ถึงสาขาวิชา นักศึกษา และพนักงาน

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
5) ผลประเมินการปฏิบัติงานและผลประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา 

ถึงนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
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การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

5 6 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
ตารางที่ 7.3.4-1 ความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557 แยกตามภาค       
                     การศึกษา หน้าที่ 74-77 
 
เอกสารอ้างอิง: 
7.3.1-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ           
             (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
7.3.1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559)              
          (ท่ีอยู่เว็บไซต์  http://web.sut.ac.th/dpn/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
http://web.sut.ac.th/dpn/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4:  ระบบบริหารความเสี่ยง (1 ก.ค. 57-30 มิ.ย. 58) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ    
 
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 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมเป็นคณะท างาน 
 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง   1 ด้าน 
ตามบริบทของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 

4.มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตาม
แผน 

ไม่มีความเสี่ยงท่ีมีระดับสูง 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมเป็นคณะท างาน 

มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย และ
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 
153/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 
(ดังเอกสารอ้างอิง 7.4.1-1) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพียงด้านเดียวตามบริบทของศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คือ “ด้านการปฏิบัติงาน (O)” ตามค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง SUT-RM1 (ดังเอกสารอ้างอิง 7.4.2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
โดยแต่ละฝ่ายของศูนย์ที่เก่ียวข้องจะท าการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยง ตามรายงานแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน-SUT-RM2 (ดังเอกสารอ้างอิง 7.4.3-1) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
ไมมี่ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงจึงไม่มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มทส. ตามรายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน-SUT-
RM6 ประจ าปีงบประมาณ  2557  (ดังเอกสารอ้างอิง 7.4.4-1) 

6. การน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
มีการน าผลการประเมินความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทส. ปี 2557 ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป มีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
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การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
          4 ข้อ 

3 6 ข้อ  

 
 
รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 153/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหาร  
                                ความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 หน้าที่ 78-88 
 
เอกสารอ้างอิง: 
7.4.2-1  ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง (SUT-RM1)  
             (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
7.4.3-1 รายงานแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (SUT-RM2)  
             (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
7.4.4-1 รายงานผลการด าเนินวานตามแผนปรับปรุงควบคุมคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน (SUT-RM6) 
           (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    (1 ก.ค. 57-30 มิ.ย. 58)   

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 
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 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหาร
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 3) มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 3.1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 3.2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และมหาวิทยาลัย
ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และ 3.3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา           
สถานประกอบการ และผู้ใช้บริการตามภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ มทส. ตาม
หลักการ “รวมบริการประสานภารกิจ” และได้เพ่ิมตัวบ่งชี้ของศูนย์ในองค์ประกอบที่ 12 ตามมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย โดยนโยบายการประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ด าเนินการตาม
แนวนโยบายของ มทส. มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
155/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ลงวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.1-1) 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และผู้บริหาร
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้น าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2557 เข้าที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2558 เพ่ือหารือการปรับปรุงคู่มือให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่ของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา โดยที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายเห็นชอบให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบที่ 12 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 ,12.4 และ 12.5 และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2558 วาระที่  4.2 เพ่ือขอความเห็นชอบและรับฟังความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้แล้วผู้บริหารของศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้เห็นความส าคัญโดยน านโยบายการประกันคุณภาพเข้าที่ประชุมหัวหน้า
ฝ่ายของศูนย์และมีการมอบหมายภาระงานความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ให้พนักงาน 
(ดังเอกสารอ้างอิงท่ี 9.1.2-1 และเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-2) 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในองค์ประกอบที่ 12 การ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มี 8 ตัวบ่งชี้ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ และสอดคล้องตามมาตรฐานการด าเนินงานและประกันคุณภาพสหกิจศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย ดังที่ระบุไว้ในคู่มือประกันคุณภาพ
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา 2557 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 

มี ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ศู น ย์ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ  โ ด ย ผู้ 
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยจัดท าเป็นแบบเก็บ
รวบรวมข้อมูล (Check List) และจัดท ารายงานการประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษา และมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตลอดจนการ
รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามมาตรการหน่วยงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556  (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.4-1 และ 9.1.4-
2) 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
มีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือหาแนวทางเสริมจุดเด่น
และแนวทางการแก้ไขและป้องกันจุดอ่อน  และมีการทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพการท างาน 
(Quality Assurance: QA) ในการประชุมหัวหน้าฝ่ายประจ าเดือน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ 
28 เมษายน 2558 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.5-1) 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย “ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์” จากนักศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และ
คณาจารย์นิเทศ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา การประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา  สถานประกอบการ และ
ผู้ใช้บริการตามภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติของ มทส. ในการประกัน
คุณภาพภายใน โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เสนอรายชื่อผู้แทนจากสถานประกอบการมาเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพภายในทุกปีการศึกษา  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายใน มทส. โดย
การน าเสนอผลการประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในที่ประชุมประกันคุณภาพที่ มทส. จัดขึ้น 
เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้ข้อคิดเห็น 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พัฒนาขึ้น 
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และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
 8 ข้อ 

4 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 
 
รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 9.1.1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 155/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ         

  การศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   หน้าที่ 89 
 
เอกสารอ้างอิง: 
9.1.1-2  คู่มือประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
          (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
9.1.2-1 ตารางตัวบ่งชี้ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ   และผู้รับผิดชอบ  (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้)  
          ประจ าปีการศึกษา 2557  (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
9.1.4-1 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2556   
             (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
9.1.4-2 รายงานการด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
          ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 
  (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
9.1.5-1 ระเบียบวาระการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   
  (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
 
 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57
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องค์ประกอบที่  12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 
ตัวบ่งช้ี 12.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา (1 ก.ค. 57-30 มิ.ย. 58)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 
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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และองค์กรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม  

2. จ านวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 8 หน่วยกิตในระบบไตรภาค  
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์  
4. มีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 30 ชั่วโมง  

5. มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ปี  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองค์กร
วิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม 

หลักสูตรการศึกษาที่จัดสหกิจศึกษาของ มทส. ทุกหลักสูตรมีความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองค์กรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ
ควบคุมก าหนดทุกประการ  

2. จ านวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 8 หน่วยกิตในระบบไตรภาค 
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ก าหนดไว้ในข้อ 7.1 (หน้า 3) ว่าการ
คิดจ านวนหน่วยกิตการศึกษาสหกิจศึกษาเท่ากับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา    
คิดเป็น 1 หน่วยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็น 8 หน่วยกิต  และข้อ 7.2 (หน้า 3) ว่านักศึกษา        
สหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
ตลอดระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์  อย่างต่อเนื่อง  โดยมหาวิทยาลัยก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดังนี้  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ช่วงเวลาปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม- ตุลาคม  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ช่วงเวลาปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์  
ภาคการศึกษาท่ี 3 ช่วงเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงานเดือน มีนาคม – มิถุนายน 

3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์  
รายละเอียดตามข้อ 2 

4.  มีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ ากว่า 30 ชั่วโมง 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีภารกิจส าคัญในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 
โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ จ านวน 24 ชั่วโมง 
เนื้อหาประกอบด้วยหลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวกับ      
สหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการเขียน
ประวัติย่อ และการกรอกใบสมัคร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ สัมภาษณ์
อย่างไรให้ได้งาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กร ท าอย่างไรให้ได้ใจเพ่ือนร่วมงาน คิดอย่าง
มีคุณค่า บริหารงานอย่างมีคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จ    ข้อควรปฏิบัติส าหรับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขระหว่าง
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดการอบรม ISO 9000 / ISO 14000 โดยความร่วมมือกับเทคโนธานี 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
การอบรมบุคลิกภาพ กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง และกิจกรรมก่อนไปสหกิจศึกษาอีก 1 ชั่วโมง ซึ่งโดยสรุปศูนย์
สหกิจศึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษามากกว่า 30 
ชั่วโมง (ดังเอกสารประกอบที่ 12.1.4-1) 

5. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ปี 
ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ปี สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น ๆ จะเป็น     
ผู้ทบทวนตามก าหนดเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรที่จัดสหกิจศึกษามีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังมีการ
ส ารวจทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาเตรียม        
สหกิจศึกษา (Pre Co-op) รายละเอียดดังรายงานฉบับผู้บริหาร “การจัดท าแบบส ารวจทักษะบัณฑิตพึง
ประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง” จัดพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 
12.1.5.1) 

 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

5 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
- 
 
เอกสารอ้างอิง: 
12.1.5-1  รายงานแบบส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์   
                (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
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ตัวบ่งช้ีที ่12.2  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา (1 ก.ค. 57-30 มิ.ย. 58) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 
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 

 
เกณฑ์มาตรฐาน:  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3  

2. มีการก าหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 

 

3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานได้รับการรับรองจาก
ประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา 

 

4. ลักษณะงานเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่เน้นประสบการณ์การท างาน โดยมี
จ านวนต าแหน่งงานมากกว่าจ านวนนักศึกษาร้อยละ 30 

 

5. มีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นตาม
ลักษณะงาน 

 

6. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาให้มีความพร้อม
ต่อการประกอบอาชีพโดยนักศึกษามีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เช่นเดียวกัน 

 

7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และ
คณาจารย์สาขาวิชาโดยนักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงาน และต้องเป็นส่วน
หนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ 
คณาจารย์สาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษา  
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9. มีการให้ข้อมูลลักษณะงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
สถานประกอบการ โดยให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการด้วยความสมัครใจ 
และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา 

 

10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศก่อนไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

11.การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกช้ันปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงช้ันปีท่ี 3  

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาโดยการ
ปฐมนิเทศตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย 
วิจิตรเสถียร) ได้แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับ “หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา” (ดัง
เอกสารอ้างอิง 12.2.1-1) ส าหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สหกิจศึกษาคืออะไร” เมื่อวัน15 
สิงหาคม 2557  (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.1-2) และการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้เรียนเชิญ
วิทยากรพิเศษ คุณไชยา ทองรัตนะ บัณฑิตจากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ
แผนกออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประกอบชุดหัวอ่าน (เอเชีย) บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด คุณสุพรรณ บุญสุยา  บัณฑิตจากส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส่วนงาน
การเดินเครื่องและซ่อมบ ารุง สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) คุณนราพัฒน์ แสงปัดสา บัณฑิตจากส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปัจจุบัน ประกอบอาชีพอิสระ คุณ
เจษฎา ศิริเมือง บัณฑิตจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้น า
กิจกรรมพลศึกษา) ปฏิบัติการ ณ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา มาเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “เติมไฟ
...สู่ฝัน” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับฟังแนวคิดและความมุ่งมั่นตั้งใจท าในสิ่งที่ฝัน 
จนประสบความส าเร็จในชีวิต เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางอ้อม และเป็นก าลังใจในการท าตามฝันของ
นักศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.1-3) การปฐมนิเทศนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 เป็นการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวและวางแผนในการลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ใน
ชั้นปีที่ 3 และรายวิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



35 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. มีการก าหนดคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ก าหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานของนักศึกษาสหกิจศึกษาไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารประกอบที่ 12.2.2-1) และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารประกอบที่ 
12.2.2-2) และก าหนดเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ   
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.2-1)  

3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานได้รับการรับรองจากประธานคณาจารย์
นิเทศประจ าสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ได้รับเสนองานจากสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุ กงานที่
ประกาศให้นักศึกษาเลือกสมัครงานจะผ่านการพิจารณารับรองจากประธานคณาจารย์นิเทศประจ า
สาขาวิชาก่อน ซึ่งลักษณะงานที่ผ่านการรับรองจะเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่ตรงกับสาขาวิชา เป็นงาน
ประจ าที่เน้นประสบการณ์การท างาน เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานจริงให้กับนักศึกษา (ดัง
เอกสารอ้างอิง 12.2.3-1)  

4. ลักษณะงานเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่เน้นประสบการณ์การท างาน โดยมีจ านวนต าแหน่งงาน
มากกว่าจ านวนนักศึกษาร้อยละ 30 

ในปีการศึกษา 2557 มีจ านวนต าแหน่งงานที่แจ้งความประสงค์รับสมัครจ านวน 2,491 ต าแหน่ง และ
จ านวนอัตรางานที่แจ้งความประสงค์รับสมัครจ านวน 5,283 อัตรา (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.4-1) มี
นักศึกษาสหกิจศึกษาจ านวน 1,573 คน (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.4-2) ซึ่งคิดเป็นร้อยละของอัตรางานที่
มากกว่าจ านวนนักศึกษา 335.86 

5. มีการจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นตามลักษณะงาน 

ในการจัดหางาน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ประสานงานกับสถานประกอบการ ซึ่งมีสถานประกอบการ
ร่วมจัดการสหกิจศึกษารวมจ านวน 818 แห่ง แบบไม่นับซ้ า และเสนองานจ านวน 2 ,491 ต าแหน่ง รวม 
จ านวน 5,283 อัตรา โดยจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แยกเป็นประเภทได้ดังนี้ 

5.1 สถานประกอบการที่จัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ จ านวน 306 แห่ง คิดเป็น     
ร้อยละ 37.41  

5.2 สถานประกอบการที่จัดให้มีค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว จ านวน 206 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
25.18 

5.3 สถานประกอบการที่จัดให้มีสวัสดิการเพียงอย่างเดียว จ านวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.52 
5.4 สถานประกอบการที่ไม่มีการจัดให้มีทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับนักศึกษา จ านวน 269 
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แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.89 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.5-1)   

6. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพ
โดยนักศึกษามีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 เช่นเดียวกัน 

มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาในทุกภาคการศึกษา โดยจัดให้มีการ
เรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เป็นเวลาต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ และก าหนดให้นักศึกษาที่จะไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องมีการลงทะเบียนเรียนและผ่านการวัดผลในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อน ซึ่ง
กระบวนการเรียนการสอนจะมีการลงชื่อเข้าเรียนทุกคาบ หากไม่เข้าเรียนในคาบเรียนใด นักศึกษาจะต้องยื่น
ใบลาและท าการชดเชยด้วยการท ารายงานในหัวข้อของคาบเรียนที่ขาดหายไปนั้น และหากเข้ารับการอบรม
ไม่ถึงร้อยละ 80 นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบ ซึ่งการวัดผลต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะผ่านเกณฑ์
รายวิชาดังกล่าว และถ้านักศึกษาท าคะแนนไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะต้องมีการท ารายงานส่งผู้ดูแล
รายวิชาเป็นการสอบซ่อม เพ่ือประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ทั้งนี้ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชา 
แยกเป็นภาคการศึกษาดังนี ้

6.1. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 นักศึกษาลงทะเบียนจ านวน 653 คน และผ่านเกณฑ์การเตรียมความ
พร้อมจ านวน 651 คน คิดเป็นนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลร้อยละ 99.7 (ดังเอกสารอ้างอิง 
12.2.6-1) 

6.2. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 นักศึกษาลงทะเบียนจ านวน 249 คน และผ่านเกณฑ์การเตรียมความ
พร้อมจ านวน 247 คน คิดเป็นนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลร้อยละ 99.7 (ดังเอกสารอ้างอิง 
12.2.6-2) 

6.3 ภาคการศึกษาที่ 3/2557 นักศึกษาลงทะเบียนจ านวน 642 คน และผ่านเกณฑ์การเตรียมความ
พร้อมจ านวน 639 คน  คิดเป็นนักศึกษาที่ ผ่ าน เกณฑ์การวัดผลร้อยละ 99.53  (ดั ง
เอกสารอ้างอิง 12.2.6-3) 

7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์สาขาวิชาโดย
นักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงาน และต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสห
กิจศึกษา 

มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์สาขาวิชา  โดย
นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการทุกแห่งได้น าเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินผลการ
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น าเสนอและผลงาน จะพิจารณาจากความรู้ทางวิชาการ ทักษะการน าเสนอ และการตอบค าถาม คะแนนที่
นักศึกษาได้รับจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จะเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชา     สหกิจ
ศึกษา ในปีการศึกษา 2557  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ จ านวน 1,568 คน 
แยกเป็นภาคการศึกษา 1/2557 จ านวน 633 คน (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.7-1)  ภาคการศึกษา 2/2557 
จ านวน 656 คน (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.7-2) และภาคการศึกษา 3/2557 จ านวน 279 คน   (ดัง
เอกสารอ้างอิง 12.2.7-3) ตามล าดับ 

8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์สาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์นิ เทศ คณาจารย์สาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่  21 
พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี  มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จ านวน 79 คน และผลการประเมินความพึงพอใจ 4.21  จาก
คะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.8-1) 

9. มีการให้ข้อมูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกสถานประกอบการ โดย
ให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการด้วยความสมัครใจ และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้
คัดเลือกนักศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดให้มีการประกาศการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาน
ประกอบการต่าง ๆ โดยจะแจ้งรายละเอียดสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน 
ลักษณะงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ เช่น ที่พัก ค่ารถ ชุดท างาน อาหาร ฯลฯ ไว้บนระบบออนไลน์ศูนย์สหกิจ
ศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิง 12.2.9-1) นักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลด้วยการเข้าระบบผ่านรหัสผู้ใช้งาน ซึ่ง
ศูนย์สหกิจศึกษาจะก าหนดรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครงานสามารถเข้าใช้งานได้ เมื่อนักศึกษาเลือกสมัคร
งานที่ต้องการแล้ว ศูนย์สหกิจศึกษาจะด าเนินการส่งชุดใบสมัครงานสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการ เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือก โดยสถานประกอบการจะแจ้งผลการคัดเลือกกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ (ดังเอกสารอ้างอิง 
12.2.9-2) เพ่ือด าเนินการส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานต่อไป 

10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ 
และคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แต่มีกิจกรรมการพบกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์
นิเทศก่อนไปปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาทั้ง 1,573 คนจะเข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะ
ติดต่อสถานประกอบการเมื่อทราบผลการคัดเลือก เพ่ือรายงานตัวเบื้องต้นพร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลา ในการ
รายงานตัวยังสถานประกอบการ และเข้ารับการปฐมนิเทศจากสถานประกอบการ" 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
11.มีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ของการจัดกิจกรรมมาใช้
เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานและกิจกรรมของศูนย์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการอาทิ การปรับปรุงหัวข้อรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและการจัดหาวิทยากรมาบรรยายตาม
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา  การจัดอบรมรมบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติการเพ่ิมเติม การจัดกิจกรรมเรียนรู้ผล
สะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท าให้ทราบความคิดเห็น ความคาดหวัง ของนักศึกษามาปรับปรุง
การให้บริการ การน าความคิดเห็นของสถานประกอบการจากแบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาและการส ารวจความทักษะบัณฑิตพึงประสงค์จากสถานประกอบการที่ร่วมด าเนินการสหกิจศึกษา 
ตลอดจนการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติมาจัดกิจกรรมเสริม
ให้กับนักศึกษา เป็นต้น 

 

 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

5 มากกว่า 7 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
 
-  
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เอกสารอ้างอิง : (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 
คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
12.2.1-1 ก าหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
12.2.1-2 ก าหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
12.2.1-3 ก าหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
12.2.2-1 คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
            (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=condition) 
12.2.3-1 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/coop/) 
12.2.4-1 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/coop/) 
12.2.4-2 ระบบออนไลน์สหกิจศึกษา (ที่อยู่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/coop) 
12.2.5-1 ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
12.2.6-1 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชา “เตรียมสหกิจศึกษา” ภาคการศึกษาที่ 3/2557 
12.2.6-2 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชา “เตรียมสหกิจศึกษา” ภาคการศึกษาที่ 1/2557 
12.2.6-3 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชา “เตรียมสหกิจศึกษา” ภาคการศกึษาที่ 2/2557 
12.2.7-1 ก าหนดการกิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนานักศึกษาสหกิจ  
           ศึกษาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 
12.2.7-2 ก าหนดการกิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนานักศึกษาสหกิจ 
            ศึกษาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
12.2.7-3 ก าหนดการกิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนานักศึกษาสหกิจ 
            ศึกษาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 3/2557 
12.2.8-1 สรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการภาคการศึกษาที่ 2/2557 
12.2.9-1 ระบบออนไลน์สหกิจศึกษา (ที่อยู่เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/coop) 
12.2.9-2 แฟ้มแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจภาคการศึกษาที่ 1/2557, 2/2557, 3/2557 
            เอกสารที่หน่วยงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=condition
http://web.sut.ac.th/coop/
http://web.sut.ac.th/coop/
http://web.sut.ac.th/coop/
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ตัวบ่งชี้ 12.3 ระดับความส าเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน  (1 ก.ค. 57-30 มิ.ย. 58) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ   
 
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 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้ 

1.1 คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา และผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองจาก สกอ. 

1.2 คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
1.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให้

คณาจารย์เข้ามานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
1.4 คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศงานไม่น้อยกว่า 

7 วัน ก่อนก าหนดการนิเทศ 
1.5 คณาจารย์ต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
 
 

 

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

3.1 เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับ
นักศึกษาหรือใกล้เคียงหรือเป็นผู้มีความช านาญในสาขาวิชาชีพ
เดียวกับนักศึกษา 

3.2  ให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 

3.3  ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา 
3.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
 



41 

 

 
4. การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความจ าเป็น
ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการดังนี้ 

4.1 ในการนิเทศต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหว่างพนักงาน
ที่ปรึกษากับคณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับอาจารย์นิเทศ และประชุม
ร่วมทั้งสามฝ่าย 

4.2  คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 
4.3  การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษา
สหกิจศึกษา 

4.4  การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
โดยประเมินจากความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา 

4.5  คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจ าเป็นของแต่
ละสาขาวิชา 

 
 
 
 

5. คณาจารย์นิเทศตรวจรูปแบบการน าเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา  
6. ในช่วงระยะกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการ
น าเสนอความก้าวหน้าผลการปฏิบัติของนักศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา ในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น 

 
 

7. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา และผู้บริหารองค์กร 
และประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
สถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้ 
1.1 คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการอบรมการนิเทศ

งานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 
มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อที่ 9.1 หน้า 
4 เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และ
คณาจารย์ที่จะไปนิเทศงานได้จะต้องผ่านการร่วมสังเกตการณ์การนิเทศงานจากคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์มาก่อน อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะสามารถไปนิเทศงานนักศึกษาตามล าพังได้ นอกจากนี้แล้ว 
ยังจัดให้มีการประชุมส าหรับคณาจารย์นิเทศรายสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส าหรับ
คณาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งไปอบรมกับหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสกอ. (สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย)  โดยที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 138 คนจากคณาจารย์ทั้งสิ้น 263 คน 
(นับเฉพาะสาขาวิชาที่มีหลักสูตรสหกิจศึกษาในการจัดการเรียนการสอน) คิดเป็นร้อยละ 52.47  (ดัง
เอกสารประกอบตารางที่ 12.3.1.1.1-1) 

  1.2 คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อที่ 9.2 หน้าที่ 
4 เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศ ต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

1.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาต้องนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให้คณาจารย์เข้ามานิเทศนักศึกษา ณ      
     สถานประกอบการ 
      ผู้รับผิดชอบในการประสานงานนิเทศ จะด าเนินการนัดหมายกับสถานประกอบการเมื่อได้รับแผนการ

นิเทศจากคณาจารย์แล้ว โดยการท าหนังสือนัดหมายการนิเทศถึงผู้ประสานงานที่ระบุในแบบรับรอง
คุณภาพงานหรือบุคคลที่นักศึกษาแจ้งไว้ในแบบฟอร์มแจ้งลักษณะงาน (FM:COOP-CJD-02) โดยระบุ
วันเวลา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่ดูแลนักศึกษา และชื่อคณาจารย์ผู้นิเทศ แล้วส่ง
เอกสารทางโทรสารหรืออีเมล์  หากกรณีเร่งด่วนให้ใช้โทรศัพท์นัดหมายก่อนแล้วค่อยส่งเอกสารตามไป 

1.4  คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนก าหนดการนิเทศ 
      ก่อนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาคณาจารย์จะต้องได้รับเอกสารการนิเทศดังนี้ 

      1) แฟ้มนิเทศ ประกอบด้วย  
- แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ 
- แบบประเมินคุณภาพนักศึกษา 
- เอกสารที่นักศึกษาส่งออนไลน์กลับมา 4 แบบฟอร์ม (FM:CO4-2-05 , FM:CO4-2-06 ,   
  FM:CO4-2-07 FM:CO4-2-08) 
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- แบบรับรองคุณภาพงาน 
- แบบเสนองาน 
- ประวัตินักศึกษา 

        โดยเอกสารในแฟ้มประวัติคณาจารย์สามารถดูข้อมูลนักศึกษาได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่นักศึกษาไป
ปฏิบัติงานผ่านระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ 

2) เอกสารขออนุมัติเดินทาง ซึ่งจะต้องจัดท าแผนการเดินทางพร้อมแนบแผนที่ให้คณาจารย์ 
   โดยผู้ประสานงานจะแจ้งแผนนิเทศไปสถานประกอบการล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และเม่ือ  
   ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้วผู้ประสานงานจะจัดท าเอกสารขออนุมัติเดินทางและส่ง 
   ให้คณาจารย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทางนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 100 ยกเว้นกรณีแจ้งแผน 
   หรือเปลี่ยนแปลงแผนกระทันหัน จะท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

1.5 คณาจารย์ต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
      เมื่อการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จะน าผลการ

คัดเลือกดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนนิเทศงานโดยแยกตามสาขาวิชา ในแต่ละสาขาวิชาจะจัดกลุ่มสถาน
ประกอบการที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน โดยจัดให้คณาจารย์สามารถเดินทางไปนิเทศงานได้ประมาณ 2 แห่ง
ต่อวัน หลังจากนั้นก็จะส่งแผนดังกล่าวนี้ไปให้สาขาวิชา โดยส่งถึงประธานคณาจารย์นิเทศ เพ่ือประสาน
คณาจารย์ในสาขาวิชาก าหนดวัน เวลา คณาจารย์ผู้นิเทศ และพาหนะในการเดินทาง เมื่อสาขาวิชาแจ้ง
แผนดังกล่าวกลับมา ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนนิเทศ จะด าเนินการจัดท าแผนเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ และส่งต่อผู้รับผิดชอบประสานการนิเทศแต่ละสาขาวิชา (เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.1.1.5-1) 

2. จ านวนการนิเทศไม่ต่ ากว่า 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ 
นักศึกษาสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2557 ได้รับการนิเทศจากคณาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 100  รวมถึง
นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

3. พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ 
3.1  เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือ   ใกล้เคียงหรือเป็นผู้มี

ความช านาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 
      สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. จะก าหนดพนักงานที่ปรึกษาส าหรับดูแลนักศึกษาให้

เป็นผู้มีความรู้และความช านาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยมีการก าหนดให้
นักศึกษาท าโครงงานหรือมีการจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดยตรวจสอบจากข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพสถานประกอบการในหัวข้อ Job Supervisor มีความรู้ และประสบการณ์ ตรงกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งประเมินโดยคณาจารย์ผู้นิเทศ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.59 (คะแนนเต็ม 5) (ดัง
ตารางท่ี 12.3.3.3.1-1 ข้อ 3.4) 
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3.2  ให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในองค์กร 

      จากการประเมินคุณภาพสถานประกอบการของคณาจารย์นิเทศปีการศึกษา 2557 ในประเด็น Job 
Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และให้ค าปรึกษา ผลการประเมินในระดับ 4.47 (คะแนนเต็ม 5)
ประเด็น Job Supervisor มีเวลาให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงาน ผลการประเมินในระดับ  4.47 
(คะแนนเต็ม 5) และมีการจัดท าแผนการท างานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน มีผลการประเมินใน
ระดับ 4.25 (คะแนนเต็ม 5)  (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.3.3.1-1 ข้อ 3.4,3.5,3.6 และ 3.7)   

3.3  ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา 
      นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องส่งรายงานให้พนักงานที่ปรึกษาที่ดูแลตรวจสาระรายงานในสัปดาห์ก่อน

สัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวลาได้ปรับปรุงแก้ไข พร้อมกันพนักงานที่ปรึกษา
จะต้องมีการประเมินรายงานของนักศึกษาและส่งผลการประเมินดังกล่าวคืนศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งมี
คะแนน 10 คะแนน โดยพนักงานที่ปรึกษาประเมินคะแนนเฉลี่ย 8.66 (คะแนนเต็ม 10)  (ดังตารางที่ 
12.3.3.3.3-1) 

3.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
      พนักงานที่ปรึกษา จะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในความรับผิดชอบ ภายใน

สัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน พร้อมให้นักศึกษาถือกลับมาคืนศูนย์สหกิจศึกษาฯ (ในกรณีไม่
สามารถประเมินได้ทันในสัปดาห์สุดท้าย อาจส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยมี
คะแนนการประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษา 40 คะแนน สถานประกอบการประเมินความพึงพอใจใน
ระดับ 4.27 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.3.3.4-1) 

4. การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความจ าเป็นต่อนักศึกษาและสถาน
ประกอบการดังนี้ 

4.1  ในการนิเทศต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ -หารือ) ระหว่างพนักงานที่ปรึกษากับคณาจารย์นิเทศ 
นักศึกษากับอาจารย์นิเทศ และประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย 

      ในหนังสือแจ้งก าหนดการนิเทศงานของคณาจารย์ จะมีแบบยืนยันการนิเทศงานที่แจ้งรายละเอียดหัวข้อ
ที่คณาจารย์จะพูดคุยกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น หน้าที่ที่มอบหมายให้
นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน  การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน  รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญา
ของสหกิจศึกษา และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผ่านมา และก าหนดขั้นตอนการ
นิเทศไว้ชัดเจนว่าจะขอพบนักศึกษาตามล าพังก่อนแล้วค่อยพบพนักงานที่ปรึกษาโดยล าพัง หลังจากนั้น
จะมีการหารือร่วมกันระหว่างคณาจารย์ พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษา 
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4.2  คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 
      ในหนังสือแจ้งก าหนดการนิเทศ ผู้ประสานงานการนิเทศจะระบุเวลาส าหรับการพบนักศึกษาตามล าพัง

ไม่น้อยกว่า 20 นาที พบพนักงานที่ปรึกษาโดยล าพังไม่น้อยกว่า 20 นาที และหารือร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์ พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 นาที   รวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  (ตาม
เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.4.4.2-1) 

4.3  การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมิน
จากความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

      จากการส ารวจความคิดเห็นนักศึกษาปีการศึกษา 2557 เกี่ยวกับประโยชน์การนิเทศงานของคณาจารย์ที่
มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ 4.16 (คะแนนเต็ม 5) (ดัง
ตารางท่ี 12.3.4.4.3-1) 

4.4  การนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ โดยประเมินจากความพึงพอใจของ
พนักงานที่ปรึกษา 

      จากการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2557 เกี่ยวกับประโยชน์การนิเทศงาน
ของคณาจารย์ที่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ พบว่าพนักงานที่ปรึกษามีความพึงพอใจในระดับ 
4.46 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.4.4.4-1) 

4.5  คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแก่
นักศึกษาตามความจ าเป็นของแต่ละสาขาวิชา 

      คณาจารย์นิเทศของ มทส. จะติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใช้ช่วงของการนิเทศ
งาน และอาจมีการให้นักศึกษาติดต่อกับคณาจารย์โดยตรง บางสาขาวิชามีการจัดประชุมเพ่ือให้
นักศึกษารายงานความก้าวหน้า (เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.4.4.5-1) 

5. คณาจารย์นิเทศตรวจรูปแบบการน าเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 
คณาจารย์จะท าหน้าที่ตรวจสอบรูปแบบการน าเสนอผลงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา  เพ่ือให้
นักศึกษาปรับแก้ไข 

6. ในช่วงระยะกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิ เทศเข้ารับฟังการน าเสนอ
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติของนักศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
ในช่วงกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะมีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่จัดประชุมให้นักศึกษา
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยเชิญคณาจารย์ในสาขาวิชาและพนักงานที่
ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคนมาร่วมรับฟัง  ยังไม่มีการจัดรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ นอกจากให้นักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานขณะคณาจารย์ไปนิเทศงาน ณ สถาน
ประกอบการ 
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7. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา และผู้บริหารองค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มีสถานประกอบการ จ านวน 5 แห่ง 
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มีสถานประกอบการ จ านวน 1 แห่ง และ ภาคการศึกษาที่ 3/2557 ไม่มีสถาน
ประกอบการ ที่มีการจัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติงานและเชิญคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอ  

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

3 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  
ตารางที่ 12.3.1.1.1-1  รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาต่าง ๆ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา   
                               หน้า 90-100 
ตารางที่ 12.3.3.3.1-1  ความคิดเห็นของคณาจารย์นิเทศต่อคุณภาพสถานประกอบการระหว่างการนิเทศในปี    

       การศึกษา 2557 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 101 
ตารางที่ 12.3.3.3.3-1  ผลการประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยพนักงานที่ปรึกษา  
                            หน้าที่ 102 
ตารางที่ 12.3.3.3.4-1  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ 
                             ที่ปฏบิัติงานสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา หน้าที่ 103 
ตารางที่ 12.3.4.4.3-1   ความคดิเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารและการจัดการของสาขาวิชาที่ 
                              นักศึกษาสังกัด ในปีการศึกษา 2557 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 104 
ตารางที่ 12.3.4.4.4-1   ความพึงพอใจของสถานประกอบการ โดยพนักงานที่ปรึกษาต่อการให้บริการของ  
                              ศูนยส์หกิจศึกษาฯ ในปีการศึกษา 2557 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 105 
 
เอกสารอ้างอิง : 
12.3.1.1.5-1   แบบขออนุมัติแผนการนิเทศงานรายภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557  
                   (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
12.3.4.4.2-1   ส าเนาหนังสือแจ้งก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
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ตัวบ่งชี้ 12.4 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์       
(1 ก.ค. 57 - 30 มิย. 58) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลผลิต     
 
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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ให้พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาใน
หัวข้อการได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ได้ 
ร้อยละ 98.90 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ได้ ร้อยละ 99.09 ภาคการศึกษาที่ 3/2557 ได้ ร้อยละ 97.14 
เฉลี่ย 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.67 (เอกสารประกอบตารางที่ 12.4-1-3) 

 
การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 98.67 5 ร้อยละ 75  

รายการหลักฐาน :  
ตารางที่ 12.4-1   สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค

การศึกษาท่ี 1/2557 หน้าที่ 106-107 
ตารางที่ 12.4-2   สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค

การศึกษาท่ี 2/2557 หน้าที่ 108-109 
ตารางที่ 12.4-3   สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค

การศึกษาท่ี 3/2557 หน้าที่ 110-111 
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ตัวบ่งชี้ 12.5    ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาถ้ามีต าแหน่งงานว่าง  (1 ก.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลผลิต   
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถ้า
มีต าแหน่งงานว่าง 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 

ร้อยละความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษาต่อการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าท างานในสถาน
ประกอบการในกรณีมตี 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 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ในแต่ละภาคการศึกษาพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจะประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน ได้ระบุการรับนักศึกษาในกรณีสถาน
ประกอบการมีต่ าแหน่งงานว่าง โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ร้อยละ 78.17 ภาคการศึกษาที่  2/2557 
ร้อยละ 82.77 และภาคการศึกษาที่  3/2557 ร้อยละ 77.19 เฉลี่ย 3 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 78.38 

 

การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 78.38 5 ร้อยละ 75  
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รายการหลักฐาน :  
-  
 
เอกสารอ้างอิง :  
12.5-1 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  หน้าที่ 16  
            (อยู่ที่เว็บไซต์http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ   
 
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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   : ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวข้อใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

 

2. มีจ านวนนักศึกษาเข้ารับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติไม่น้อย
กว่า 30 คน ต่อภาคการศึกษา  

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่เข้ารับ
การเตรียมความพร้อมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

4. มีจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากต่างประเทศ
เป็นไปตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
(KPIs) 

 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผ่านการ
ปฏิบัติงานต่างประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

6. มีรายงานการประชุมการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวข้อในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไนี้ 

1.1 กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ 
1.2 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน  
1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษานานาชาติ) 
1.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย) 
1.5 เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ 
1.6 กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
1.7 ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ 
1.8 วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว 
1.9 มารยาทสากล 

2. มีจ านวนนักศึกษาเข้ารับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติไม่น้อยกว่า 30 คน ต่อภาค
การศึกษา 

    ในภาพรวมมีนักศึกษาเข้ารับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติไม่น้อยกว่า 30 คน โดยนักศึกษา
ที่เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานชาติ มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมในระดับ 4.01 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย  

 1) กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ (Introduction for International Cooperative Education)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษานานาชาติ การเตรียมความพร้อม การ
คัดเลือก กระบวนการสหกิจศึกษาระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ตลอดจนเป็นช่องทางหนึ่งของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใน
การจัดเก็บฐานข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่สนใจสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือใช้เตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาต่อไป จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 62 คน  
2) กิจกรรมการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ (Application Letter and  
Resume Writing) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัคร ประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้อง นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2558  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 524 คน  

     3) กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to know ASEAN Community) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และสามารถปรับตัวในการท างานต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 472 คน  

     4) กิจกรรมมารยาทสากล (International Manner) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าใจถึงมารยาทสากลที่ทุกชาติถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง มารยาทที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคม
ที่จ าเป็นและที่ควรทราบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 452 คน  
5) กิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว (Intercultural and Self-Adjustment) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม 
การเมือง ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของเพ่ือนบ้านประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอ่ืนที่น่าสนใจ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 470 คน  
6) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ : ภาคนักศึกษาไทย (International Cooperative 
Education Experiences Sharing : Thai Students) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างนักศึกษาไทยที่มีโอกาสในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการต่างประเทศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 มี
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 62 คน  
7) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ : ภาคนักศึกษานานาชาติ (International 
Cooperative Education Experiences Sharing : International Students) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างนักศึกษานานาชาติในการปฏิบัติงาน   
สหกิจศึกษา ในสถานประกอบการในประเทศไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  มีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 481 คน  
8) การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในรูปแบบและกระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านเขียน และเพ่ือกระตุ้นความสนใจและเห็นความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตด้วยตนเองต่อๆ ไป จัดขึ้นระหว่าง 12 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558  มีนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก ระดับ
คะแนน 4.32 จาก 5 คะแนน 
9) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและสมัครงานในสถานประกอบการ 
มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานประกอบการทั่วไป 
2) นักศึกษามีทักษะในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการท างานเพ่ิมข้ึน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
3) นักศึกษามีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ มากข้ึน 
4) นักศึกษาได้รับแนวคิดและประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
จัดขึ้นระหว่าง 12 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 56 คน นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับสูงมาก ระดับคะแนน 4.12 จาก 5 คะแนน 

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่เข้ารับการเตรียมความพร้อม
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
โดยมีผลการประเมินในระดับ 4.01 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4. มีจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากต่างประเทศเป็นไปตามตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

    ในปีการศึกษา 2557 ได้จัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
ประเทศพม่า 2 ราย ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ (KPIs) พ.ศ. 
2557 ทั้งนี้เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วแต่มีความจ าเป็นส่วนตัวไม่สามารถไป
ปฏิบัติงานตามแผนได้จึงยกเลิกการไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ  และรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย จ านวน 12 ราย ซึ่งมีจ านวนมากกว่าที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติงานฯ (ดังเอกสาร
ประกอบตารางที ่12.6.4-1 และ 12.6.4-2) 

 5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผ่านการปฏิบัติงาน
ต่างประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

    จากการส ารวจความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผ่านการปฏิบัติงานต่างประเทศในปี
การศึกษา 2557 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

6. มีรายงานการประชุมการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
    ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย และรายงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือทราบผลการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรค และเพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางแก้ไข รวมทั้ง
ได้มีการปรับกระบวนการท างานเพ่ือให้มีความคล่องตัวอย่างต่อเนื่อง (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.6.6-1) 

 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

4 6 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : 
 
ตารางที่ 1.1.4-1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57) หน้าที่ 66-68 
ตารางที่ 12.6.4-1 รายชื่อนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 112 
ตารางที่ 12.6.4-2 รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทยปีการศึกษา 2557    
                      หน้าที่ 113-114 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง : 
12.6.6-1 รายงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2557 
            (อยู่ที่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
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ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์นิเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลผลิต 

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  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ตามกลุ่มผู้รับบริการพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.20) โดยการส ารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 5 
ประเด็นส าคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 4.13 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที ่12.7-1)  
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา อยู่ในระดับ 4.50 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ข้อ 2) 
-  ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศในระดับ 4.01  (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-4) 
 2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.06 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที ่12.7-7) 
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา อยู่ในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ข้อ 3)  
- ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศ อยู่ในระดับ 4.23 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-5-1-3) 

3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.13  (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที ่ 12.7-6 ข้อที่ 6) 
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ  4.39 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ข้อ 1.1) 
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ อยู่ในระดับ 4.36 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-2) 

4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.01 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-3) 
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ 4.27  (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางท่ี 12.3.3.3.4-1) 
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ อยู่ในระดับ 4.12 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที ่12.7-2 ข้อ 2) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5. ความพึงพอใจในการสร้างโอกาสการต่อยอดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 4.19 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-1 ข้อ 5) 
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ 4.37 (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ ข้อ 1.3 ) 
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ผู้นิเทศอยู่ในระดับ 3.86  (คะแนนเต็ม 5) (ดังตารางที่ 12.7-4 ข้อ 1.2) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ค่าเฉลี่ย = 4.20 4 ค่าเฉลี่ย 4.00  

รายการหลักฐาน : 

ตารางที่ 7.3.4-1  สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557  
                       แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 74 
ตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ  

                  ปีการศึกษา 2557 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่  105 
ตารางที่ 12.7-1  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อภาพรวมและปรัชญาของศูนย์สหกิจศึกษาฯ หน้าที่  115 
ตารางที่ 12.7-2  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษาในแต่ละ       
                     ภาคการศึกษา  หน้าที่  116 
 ตารางที่ 12.7-3  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
                     ประจ าปีการศึกษาที่ 2556 หน้าที่  17-118 
ตารางที่ 12.7-4  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินประโยชน์ที่คณาจารย์ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม  
                     ในแต่ละภาคการศึกษา หน้าที่ 119 
ตารางที่ 12.7-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศท่ีมีต่อการให้บริการศูนย์ 1/2557  

            หน้าที่   120-121 
ตารางที่ 12.7-5-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศท่ีมีต่อการให้บริการศูนย์ 2/2557  

            หน้าที่   122-123 
ตารางที่ 12.7-5-3  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศท่ีมีต่อการให้บริการศูนย์ 3/2557  
                       หน้าที่ 124-125 
ตารางที่ 12.7-6  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557          
                      แยกตามภาคการศึกษา    หน้าที่ 126-127 
ตารางที่ 12.7-7  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ         

ในปีการศึกษา 2557 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 128 
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ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ    
 
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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการการบริหารเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาใน
เครือข่ายไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั้งหมด 

 

2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายและสรุปรายงานการประชุมแจ้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง 

 

3. มีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย 

 

4. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปีต่อเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 

5. มีรายงานการประชุมการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนสถาบันการศึกษาในเครือข่ายท้ังหมด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายจากตัวแทนของ
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จากสถาบันสมาชิกทั้ง 15 สถาบัน ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 6/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีวาระ 2 ปี 
(ดังเอกสารประกอบท่ี 12.8.1-1) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายและสรุปรายงานการประชุมแจ้งผู้ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ได้ประสานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามความจ าเป็นที่จะต้องหารือ โดยปีการศึกษา 2557 
ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ จ านวน  3 ครั้ ง (ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 3 เป็นการแจ้งเวียนเนื่องจากมีความเร่งด่วนที่ต้อง
เสนอและมีประเด็นขอความเห็นชอบเพียงประเด็นเดียว เพ่ือขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการบริหาร
เครือข่ายฯ เรื่องการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา) นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุม
เฉพาะโดยตั้งเป็นคณะท างาน เช่น คณะท างานการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับ
เครือข่ายฯ คณะท างานพิจารณาคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย คณะท างานการจัดท า
โครงการวิจัย รวมถึงการแจ้งเวียนรายละเอียดข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เช่น 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  การจัดอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของสกอ. เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิง 
12.8.2-1) 

3. มีรายงานการก ากับติดตามการด าเนิน งานตามแผนปฏิบั ติ การที่ ได้ รับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย 

มีการรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายฯ  โดยจะน าแผนปฏิบัติการเข้าที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบจากกรรมการ 
ก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุ ม
เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เช่น การจัดท าข้อเสนอ
โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. มีการหารือรูปแบบการด าเนินงานหรือการปรับ
แผนและกระบวนการด าเนินงาน 

4. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปีต่อเครือข่ายอุดมศึกษา 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ประธานสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหหนือตอนล่าง ปีละ 1-2 ครั้ง   และรายงานผล
การด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 6 เดือน  หรือหลังจากเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงานโครงการ เช่น งานวิจัยต่าง ๆ  

5. มีรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายเพ่ือการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

5  5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน 
 
เอกสารอ้าอิง :  
12.8.2-1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
            ตอนล่าง             (อยู่ที่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
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ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย1 

ผลการ
ด าเนินงาน* คะแนนการ

ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 
() หรือ ไม่

บรรลุเป้าหมาย 
() 

องค์ประกอบที ่1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินงาน     

ตัวบ่งชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ  8 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5.00 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ      

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ า
ศูนย์สหกิจศึกษาและผู้บริหารทกุระดับ
ของหน่วยงาน 

 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพสู่สถาบนัการเรียนรู ้

 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง  6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   5.00 คะแนน  

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 7 ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9   4.00 คะแนน  

 
 

 

 

 

 

 

                                                        
1ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้นๆเช่นระบุเปน็ค่าร้อยละหรือระบุเป็นจ านวนหรือระบุเป็นข้อหรือระบุเป็น

ระดับ 
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ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย2 

ผลการ
ด าเนินงาน* คะแนนการ

ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 
() หรือ ไม่

บรรลุเป้าหมาย 
() 

องค์ประกอบที่ 12  การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

    

ตัวบ่งชี้ 12.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรสหกิจศึกษา  5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 12.2 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียน
การสอนสหกิจศึกษา  8 ข้อ  10 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 12.3 ระดับความส าเร็จของกระบวนการนิเทศการ
ปฏิบัติงาน  5 ข้อ  4 ข้อ 3 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 12.4 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาที่สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75 ร้อยละ 98.67 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 12.5   ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจาก
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ถ้ามีต าแหน่งงานว่าง 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 78.38 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ  6 ข้อ  5 ข้อ 4 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์
นิเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
4.00 

4.20  4 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 12.8  การด าเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

      

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12   
4.50 

คะแนน 
 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ   4.64 
คะแนน 

 

 

                                                        
2ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งช้ีนั้นๆ เช่น ระบุเป็นคา่ร้อยละหรือระบเุป็นจ านวนหรือระบุ

เป็นข้อหรือระบเุป็นระดับ 
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2557 เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
ข้อมูลปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้ดงันี้ 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธานวัตถปุระสงค์และแผนการ

ด าเนินการ 
   

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ     
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพและผู้บริหารทกุระดับของศูนย์     
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 12  การด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    
ตัวบ่งชี้ 12.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร    

สหกิจศึกษา 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ 12.2 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอน     
สหกิจศึกษา 

9 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ 12.3 ระดับความส า เร็ จของกระบวนการนิ เทศการ
ปฏิบัติงาน 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ 10.4 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่   
สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 88.00 ร้อยละ 76.95 ร้อยละ 98.67 

ตัวบ่งชี้ 12.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ ได้ รับการเสนองานจาก        
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถ้ามี
ต าแหน่งงานว่าง 

ร้อยละ 74.34 ร้อยละ 75.94 ร้อยละ 78.38 

ตัวบ่งชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์นิเทศ 
ค่าเฉลี่ย 4.20 ค่าเฉลี่ย 4.19 ค่าเฉลี่ย 4.20 

ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
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ส่วนที่ 3 
จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

 
จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ใน

บทที่ 2 สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
7.  การบริหาร
และการจัดการ 

-มีระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาครอบคลุม
ทุกภารกิจ ช่วยให้การด าเนินงานมีความ
คล่องตัว สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผล
การต่อการด าเนินงาน 

- - - 

9.  ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ 
 

-มีการด าเนินงานอยู่ภายใต้ระบบและ
ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี และ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงาน
คณะกร รมกา รก า ร อุ ดมศึ กษ าและ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

-ควรมีการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

12. การ
ด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

-ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายมี
คุณภาพตรงตามสาขาวิชา และนักศึกษา
ทุกคนได้รับการนิเทศจากคณาจารย์นิเทศ
ประจ าสาขาวิชา 

-ควรมีการพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการด าเนินงานสหกิจ
ศึ ก ษ า ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

-ขาดการจัดพบปะระหว่าง
นักศึกษา สถานประกอบการ 
และคณาจารย์นิเทศเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อน
ไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 

-เพ่ิมโอกาสหรือช่องทาง
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า  ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  แ ล ะ
คณาจารย์ นิ เ ทศได้ มี
โอกาสพบกันเพ่ือเตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ห้ กั บ
นั ก ศึ ก ษ า ก่ อ น ไ ป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เช่น การจัด Co-op Job 
fair ก าร ใช้ ร ะบบการ
สื่อสารสองทาง เชิญและ
อ านวยความสะดวกให้
สถานประกอบการมา
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
คัดเลือกนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา เป็นต้น 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

 -สถานประกอบการได้รับประโยชน์จาก
การปฏิบัติงานของนักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 98.67 

- -คณาจารย์นิเทศงานสหกิจ
ศึกษาบางส่วนยังไม่ผ่านการ
อ บ ร ม จ า ก ห น่ ว ย ง า น ที่
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 

-ควรมีการส่งคณาจารย์
นิเทศเข้ารับการอบรม
กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
รับรอง หรือจัดอบรม
คณาจารย์นิเทศ มทส. 
ร่ วมกับสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย 

 -มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ
ศึกษานานาชาติ 

-ควรมีการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
สหกิจศึกษานานาชาติ 

- จ า นวนนั กศึ กษ าสหกิ จ
ศึ กษ าที่ มี ค ว า มสน ใ จ ไป
ปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาใน
ต่างประเทศมีจ านวนน้อย 
 

-ขอความร่วมมือจาก
ส านักวิชาในการจัดส่ง
นักศึกษาไปต่างประเทศ 
- พัฒนาศักยภาพด้าน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
นักศึกษา 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   1   

ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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ตารางที่ 1.1.4-1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานทีก่ าหนด ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56- ก.ย.57) 

ผลผลิต ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย  
(= บรรลุเป้า  
= ร้อยละ 80 

 = ไม่บรรลุเป้า <  
ร้อยละ 80) 

1. ผลผลิต : มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าสหกิจศึกษาในระดับชาติ   
 1.1 ร้อยละของสถานศึกษามีรายวิชาสหกิจ

ศึกษาและหลักสตูรผ่านการรองรบัจาก 
สกอ. และองค์กรวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 100.00  

 1.2 ร้อยละของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มี
รายวิชาสหกิจศึกษาเลือกที่จะไป
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 98 102.04  

 1.3 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการปฏบิัตินของนักศึกษา
และหรือโครงงานของนักศึกษา 

ระดับ 
4.25 

ระดับ 4.39 103.29  

 1.4 จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานให้กับสถาน
ประกอบการและสังคมภายนอก 

1 ผลงาน 1 ผลงาน 100.00  

2. ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการเตรียม ความพร้อมก่อนการไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา และ เข้าสู่
งานอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

  

 2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัตงิาน  

ระดับ 
4.25 

ระดับ 3.94 92.71  

 2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดกิจกรรม/หลักสูตรอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนไปปฏิบตัิงาน  

ระดับ 
4.25 

ระดับ 4.32 101.65  

 2.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เข้าสู่งานอาชีพหลังการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา  

ระดับ 
4.00 

ระดับ 4.12 103.00  

 2.4 จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านการ
รับสมคัรงานในมหาวิทยาลัย  

90 แห่ง 124 แห่ง 137.78  

 2.5 จ านวนสถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ี
ประชาสมัพันธ์ต าแหน่งงานท่ีว่าง  

50 แห่ง 190 แห่ง 380.00  

3. ผลผลิต : พัฒนาการของนักศึกษา ก่อนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   
 3.1 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการวิเคราะหต์นเองของนักศึกษา  
ร้อยละ 40 ร้อยละ 100 250.00  

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4389?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4389?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4478?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4478?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4478?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4397?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4397?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4397?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4482?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4482?psc=554
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ผลผลิต ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย  
(= บรรลุเป้า  
= ร้อยละ 80 

 = ไม่บรรลุเป้า <  
ร้อยละ 80) 

 3.2 ผลวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา 
(Reflection) โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนไปและหลังกลับจากสหกิจ
ศึกษา  

เพิ่มขึ้น 
1.2 

เพิ่มขึ้น 
3.03 

252.50  

 3.3 จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมในการวเิคราะห์
ตนเองโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนไป 
และหลังกลับจากสหกิจศึกษา  

12 
สาขาวิชา 

19 
สาขาวิชา 

158.33  

4. ผลผลิต : พัฒนาการและความก้าวหน้าทางสายงานที่ชัดเจนของนักศึกษาสหกิจศึกษา   
 4.1 จ านวนระบบสารสนเทศการให้บรกิารด้าน

การพัฒนาอาชีพ 
1 ระบบ 1 ระบบ 100.00  

 4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อ
การบริการของศูนย์สหกิจศึกษา 

ร้อยละ 70 
ร้อยละ 
90.26 

128.94  

5. ผลผลิต : คณาจารย์นิเทศ   
 5.1 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษาต่อการให้บริการ
ประสานงานนิเทศสหกจิศึกษา 

ระดับ 
4.50 

ระดับ 4.62 102.67  

 5.2 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศ
ต่อกิจกรรมสัมนาหลังกลบัจากสถาน
ประกอบการ  

ระดับ 
4.00 

ระดับ 3.95 98.75  

6. ผลผลิต : การมีส่วนร่วมสถานประกอบการ   
 6.1 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศกึษา 
ระดับ 
4.25 

ระดับ 4.30 101.18  

 6.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

ระดับ 
4.25 

ระดับ 4.25 100.00  

7. ผลผลิต : เครือข่ายความร่วมมอืสหกิจศึกษา   
 7.1 ร้อยละขอองสถานประกอบการเขา้ร่วม

จัดสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น (ทวิภาคี) 
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา  

ร้อยละ 2 
ร้อยละ 
24.50 

1225.00  

 7.2 จ านวนสมาคมวิชาการ/วิชาชีพหรอืกลุ่ม
องค์กรภาครัฐเอกชนท่ีให้ความร่วมมือจัด  
สหกิจศึกษาเพิม่ขึ้น  

2 แห่ง 2 แห่ง 100  
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ผลผลิต ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย  
(= บรรลุเป้า  
= ร้อยละ 80 

 = ไม่บรรลุเป้า <  
ร้อยละ 80) 

 7.3 จ านวนงานบริการวิชาการหรืองานวิจัยท่ี 
มทส.ได้รับจากสถานประกอบการจาก
ความร่วมมือสหกิจศึกษา  

5 งาน 6 งาน 120.00  

8. ผลผลิต : คณุภาพการจัดสหกิจศึกษา   
 8.1 

ร้อยละของลักษณะงานท่ีเป็นโครงการ  ร้อยละ 70 
ร้อยละ 
69.35 

99.07  

 8.2 ร้อยละของสถานประกอบการที่มกีารจ่าย
ค่าตอบแทน  

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 
74.74 

93.42  

 8.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

ระดับ 
4.25 

ระดับ 4.15 97.65  

9. ผลผลิต : การพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ   
 9.1 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไป

ปฏิบัติงานต่างประเทศ  
20 คน 5 คน 25.00  

 9.2 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจาก
ต่างประเทศมาปฏิบตัิงานในประเทศไทย  

3 คน 12 คน 400.00  

 9.3 จ านวนสถานศึกษา/สถานประกอบการ
ต่างประเทศท่ีรับนักศึกษา มทส.  

4 แห่ง 4 แห่ง 100.00  

 9.4 จ านวนสถานศึกษาท่ีมีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา  

4 แห่ง 6 แห่ง 150.00  

10. ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ   
 10.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.5  ระดับ 4.21  93.56  
 10.2 จ านวนงานท่ีมีการปรับปรุงให้มีลกัษณะ

การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จได้
ส าเรจ็เป็นรูปธรรม 

1 งาน 1 งาน 100  

11. ผลผลิต : การจดัการความรู ้
 11.1 จ านวนผลงานท่ีเกิดจากการจัดการความรู้

และมีการน าไปใช้จริง 
1 ผลงาน 1 ผลงาน 100.00  

ข้อมูล ณ 15 ตุลาคม 2557 
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    ระดับคะแนน   

หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย แปลผล 

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   

1. ปัจจัยโดยรวมของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ       4.39 มากที่สุด 

    1.1  ด้านคณะกรรมการศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ         
1.1.1  ท่านมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพมากน้อยเพียงใด 
- 5 

(41.70) 
5 

(41.70) 
2 

(16.60) 
- - 4.25 มากที่สุด 

1.1.2  การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเปิดโอกาสให้ท่านแสดง
ความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอสิระมากน้อยเพียงใด 

- 9 
(75.00) 

3 
(25.00) 

- 
 

- - 
 

4.75 มากที่สุด 

1.1.3  คณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในเชิง
สร้างสรรคต์ามประเด็นในแต่ละวาระ   

- 5 
(41.70) 

5 
(41.70) 

1 
(8.30) 

1 
(8.30) 

- 4.17 มาก 

2.  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ       4.25 มากที่สุด 
    2.1  ด้านนโยบาย         

2.1.1 คณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพมีการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง 
นโยบาย การพัฒนาศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- 5 
(41.70) 

6 
(50.00) 

1 
(8.30) 

- - 4.33 มากที่สุด 

  2.2  ด้านข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หน้าที่ และตามภารกิจหลักของศูนย/์ สถาบัน 5 ด้าน  [1) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน  2) ด้านการวิจัย  3) ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม  4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  5) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย]ี 

 

      4.19 มาก 

2.2.1 คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ในการก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  พิจารณาหาแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์
กับหน่วยงาน    ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  และให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
อธิการบดีมอบหมาย 

- 7 
(58.30) 

5 
(41.70) 

- - - 4.58 มากที่สุด 

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปี 2557 
 

เอกสารประกอบที่ 7.1.1-1 
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    ระดับคะแนน   

หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย แปลผล 

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   

2.2.2  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีบทบาทมากน้อย
เพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนบัสนนุการจัดการเรยีนการสอน 

- 8 
(66.70) 

3 
(25.00) 

1 
(8.30) 

- - 4.58 มากที่สุด 

2.2.3   การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีบทบาทมากน้อย
เพียงใดในการก ากับดูแลและ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการวิจัย 

- 2 

(16.70) 

5 

(41.70) 

3 

(25.00) 

2 

(16.70) 

- 3.58 มาก 

2.2.4  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีบทบาทมากน้อย
เพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนบัสนนุการบริการวิชาการแก่
สังคม  

- 5 

(41.70) 

3 

(25.00) 

3 

(25.00) 

1 

(8.30) 

- 4.00 มาก 

 2.3  ด้านหลักธรรมาภิบาล       4.38 มากที่สุด 

2.3.1  คณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ และส่งเสริมความเป็นอิสระและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย  (หลักธรรมาภิบาลมี 
10 ข้อ ประกอบด้วย 1) หลักประสิทธิผล   2) หลักประสิทธิภาพ  3) หลักการตอบสนอง  4) หลัก
ภาระรับผดิชอบ   5) หลักความโปร่งใส  6) หลักการมสี่วนร่วม     7) หลักการกระจายอ านาจ  8) 
หลักนิติธรรม  9) หลักความเสมอภาค  และ 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) 

- 7 
(58.30) 

5 
(41.7) 

- - - 4.58 มากที่สุด 

2.3.2  คณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดให้มีกระบวนการที่มีความชัดเจน
ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการทีศู่นยส์หกจิศึกษาและพัฒนาอาชีพ
แต่งตั้ง 

- 5 
(41.70) 

4 
(33.30) 

1 
(8.30) 

1 
(8.30) 

- 4.18 มาก 

2.4  ด้านนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 7 ด้าน  [1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการจัดเตรียมและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  3) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 4) ด้านการจัดการความรู้ (KM)  5) 
ด้านการบริหารความเสี่ยง (RM) และการควบคุมภายใน (IC) 6) ด้านวิจัยสถาบนั (IR) 7) ด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (USR)] 

      4.11 มาก 

2.4.1 การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีบทบาทมากน้อย
เพียงใดในการก ากับดูแลและ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- 6 
(50.00) 

5 
(41.70) 

1 
(8.30) 

- - 4.42 มากที่สุด 
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    ระดับคะแนน   

หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย แปลผล 

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด   

 

2.4.2  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีบทบาทมาก
น้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาด้านการจัดเตรียมและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

- 7 
(58.30) 

4 
(33.30) 

1 
(8.30) 

- - 4.50 มากที่สุด 

2.4.3 การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีบทบาทมากน้อย
เพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(QA)  

- 6 
(50.00) 

3 
(25.00) 

3 
(25.00) 

- - 4.25 มากที่สุด 

2.4.4 การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีบทบาทมากน้อย
เพียงใดในการก ากับดูแลและ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ด้านการจดัการความรู้ (KM)   

- 4 
(33.30) 

5 
(41.70) 

2 
(16.70) 

1 
(8.30) 

- 4.00 มาก 

2.4.5 การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีบทบาทมากน้อย
เพียงใดในการก ากับดูแลและ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยง (RM) และ
การควบคุมภายใน (IC)    

- 4 
(33.30) 

5 
(41.70) 

1 
(8.30) 

2 
(16.70) 

- 3.92 มาก 

2.4.6 การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีบทบาทมากน้อย
เพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิจัยสถาบัน (IR)   

- 3 
(25.00) 

4 
(33.30) 

3 
(25.00) 

1 
(8.30) 

1 
(8.30) 

3.58 มาก 

3. คุณภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ       4.38 มากที่สุด 
     3.1 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพก่อให้เกิดการพัฒนาศูนย ์   
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- 6 
(50.00) 

6 
(50.00) 

- - - 4.50 มากที่สุด 

            3.2  คณะท างานที่คณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพแต่งตั้งสามารถท าหน้าที่แทน
คณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในเรื่อง ทีม่อบอ านาจ และกลั่นกรองงานเพื่อเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนาอาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพเพียงใด 

- 6 
(50.00) 

1 
(8.30) 

3 
(25.00) 

- 2 
(16.67) 

4.30 มากที่สุด 

    3.3  โดยภาพรวม คณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพประสบความส าเร็จในการ
ก ากับดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- 5 
(41.70) 

6 
(50.00) 

1 
(8.30) 

- - 4.33 มากที่สุด 

    3.4  โดยภาพรวม การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศนูย์สหกจิศึกษาและพัฒนาอาชีพประสบ
ความส าเร็จในการถา่ยทอดนโยบายและสือ่สารไปยังหน่วยงานของศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- 6 
(50.00) 

5 
(41.70) 

1 
(8.30) 

- - 4.42 มากที่สุด 
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การแปลผลคา่เฉลีย่ : 1.00 - 1.80  หมายถึง น้อยท่ีสุด  ,   1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย ,   2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง,   3.41 - 4.20 หมายถึง มาก,    4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

 

 

ก. ท่านคิดว่าคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนาอาชพีมีจุดเด่นหรือความส าเร็จอะไรบ้าง 
- พิจารณาจากการวัดผลประเมินจากสถานประกอบการ แสดงให้เห็นแผนงานในการดูแลนักศึกษาท่ีจะไปสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่วข้องและมีประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา และการพัฒนาก าลังคน 
- มีจุดเด่นในการสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาสหกิจศึกษา ท้ังในรูปแบบของสหกิจศึกษานานาชาติ และหลักการ/ความเป็นระบบในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการออกนิเทศนกัศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ท่านคิดว่าคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนาอาชพีควรพัฒนาด้านใดของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในอนาคต 
- ในเชิงพัฒนากระบวนการสหกิจศกึษาในด้านต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ค. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- 

 





ตารางที ่7.3.4-1 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557

                    แยกตามภาคการศึกษา (จาก 5 คะแนน)

ส่วนที ่1  ความพึงพอใจตอ่รูปแบบการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
หวัข้อพิจารณา ภาค 1/2557 ภาค 2/2557 ภาค 3/2557 ค่าเฉลี่ย

1. รปูแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา 4.22 4.29 4.27 4.26

    1.1 การก าหนดใหส้หกิจศึกษาเปน็หลักสูตรบงัคับส าหรับนักศึกษา

ทกุคน
4.51 4.51 4.49 4.50

    1.2 นักศึกษาต้องไปปฏบิติังานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 คร้ัง 4.37 4.43 4.44 4.41

    1.3 ระยะเวลาในการปฏบิติังานสหกิจศึกษาคร้ังละ 16 สัปดาห์ 4.32 4.33 4.40 4.35

    1.4 จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หน่วยกิต) 3.80 3.97 3.86 3.88

    1.5 จ านวนหน่วยกิตรายวชิาสหกิจศึกษา (8 หน่วยกิต) 4.11 4.22 4.19 4.17

2. การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา 3.90 4.02 4.02 3.98
    2.1 การก าหนดใหน้ักศึกษาสมัครงานก่อนไปปฏบิติังาน 1 ภาค

การศึกษา
4.29 4.29 4.28 4.29

    2.2 นักศึกษาสมัครงานได้ 2 คร้ัง เลือกสถานประกอบการได้คร้ังละ 1

 แหง่
3.89 3.93 3.95 3.92

    2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ก าหนดใหน้ักศึกษาสมัครงาน 3.54 3.89 3.76 3.73

    2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอร์มสมัครงานสหกิจศึกษา 3.95 4.14 4.21 4.10

    2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพจิารณาจากใบสมัครงาน 4.00 4.04 4.10 4.05

    2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวธิกีารสัมภาษณ์ / สอบข้อเขียน 3.71 3.80 3.84 3.78

3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษา 3.86 3.92 4.01 3.93
     3.1 การจัดตารางเรียนรายวชิาเตรียมสหกิจศึกษา                      

  (16.00-18.00 น.)
3.78 3.93 3.89 3.87

     3.2 การประเมินผลรายวชิาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผ่านเกณฑ์

การประเมิน)
3.42 3.48 3.75 3.55

     3.3 ความเหมาะสมของหวัข้อที่จัดอบรม / บรรยาย 3.96 3.95 4.03 3.98

     3.4 ความเหมาะสมของวทิยากรจากภายในมหาวทิยาลัย 4.06 4.14 4.19 4.13

     3.5 ความเหมาะสมของวทิยากรจากภายนอกมหาวทิยาลัย 4.11 4.09 4.20 4.13

รวม 3.99 4.08 4.10 4.06

74



ส่วนที ่2 ความเขา้ใจของนักศึกษาเก่ียวกับสหกิจศึกษา

หวัข้อพิจารณา ภาค 1/2557 ภาค 2/2557 ภาค 3/2557 ค่าเฉลี่ย

1.  เอกสารที่นักศึกษาได้รับ ได้แก่ คู่มือสหกิจศึกษา ปฏทินิกิจกรรม และ

ตารางการอบรม/บรรยายรายวชิาเตรียมสหกิจศึกษา ช่วยท าใหน้ักศึกษา

เข้าใจหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา และเข้าใจวธิกีาร

ด าเนินงานต่างๆ ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ

4.14 4.23 4.26 4.21

 2.  นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษามากเพยีงพอที่จะอธบิายให้

ผู้อื่นเข้าใจได้
4.00 4.04 4.11 4.05

รวม 4.07 4.14 4.18 4.13

ส่วนที ่3 คุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
หวัข้อพิจารณา ภาค 1/2557 ภาค 2/2557 ภาค 3/2557 ค่าเฉลี่ย

1. การใหบ้รกิาร : ทะเบยีนนักศึกษา  (กรณีไม่เคยใช้บริการไม่ต้อง

ตอบข้อนี้)
3.77 3.98 3.90 3.88

    1.1 จิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) 3.81 4.04 3.95 3.93

    1.2 บคุลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 3.91 4.05 3.97 3.98

    1.3 การกรอกแบบส ารวจไปปฏบิติังานสหกิจศึกษา 3.76 3.96 3.85 3.86

    1.4 การยื่นค าร้องต่างๆ 3.73 3.94 3.86 3.84

    1.5 การอธบิายใหข้้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบยีนนักศึกษา 3.66 3.93 3.87 3.82

2. การใหบ้รกิาร : การจัดหางาน 3.85 4.14 4.11 4.03

     2.1 จิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) 4.12 4.31 4.23 4.22

     2.2 บคุลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 4.19 4.35 4.29 4.28

     2.3 ความรู้ ความสามารถในการจัดหางานใหแ้ก่นักศึกษา 4.10 4.23 4.31 4.21

     2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพื่อประกาศใหน้ักศึกษาทราบ 3.57 3.97 3.93 3.82

     2.5 การประกาศผลการคัดเลือกตรงตามก าหนดการ 3.46 3.99 3.96 3.80

     2.6 ความเพยีงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนนักศึกษา 3.66 4.01 3.93 3.87

3. การใหบ้รกิาร : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ 4.00 4.19 4.17 4.12

     3.1 จิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) 4.10 4.25 4.22 4.19

     3.2 บคุลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 4.17 4.29 4.30 4.25

     3.3 การประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการจัดบรรยาย

เตรียมสหกิจศึกษา
3.97 4.20 4.16 4.11

     3.4 การใหค้ าปรึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา 4.00 4.16 4.15 4.10

     3.5 ความเพยีงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนนักศึกษา 3.76 4.07 4.00 3.94
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4. การใหบ้รกิาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.81 4.19 4.15 4.05

     4.1 จิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) 4.05 4.26 4.23 4.18

     4.2 บคุลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 4.09 4.26 4.25 4.20

     4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ 3.56 4.16 4.15 3.96

     4.4 การอธบิายใหข้้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบออนไลน์ 3.66 4.16 4.09 3.97

     4.5 ความเพยีงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนนักศึกษา 3.70 4.11 4.04 3.95

คุณภาพในการให้บริการโดยรวมของศูนยส์หกิจศึกษาฯ 3.93 4.22 4.16 4.10
รวม 3.86 4.13 4.08 4.02

ส่วนที ่4 ให้นักศึกษาประเมนิตนเองในความคิดเห็นทีนั่กศึกษามตีอ่ความสามารถของตนเอง  ณ ปัจจุบัน
หวัข้อพิจารณา ภาค 1/2557 ภาค 2/2557 ภาค 3/2557 ค่าเฉลี่ย

ใหนั้กศึกษาประเมินว่า ณ ขณะน้ีนักศึกษามีคุณลักษณะเหล่าน้ีดีมาก

น้อยเพียงใด
     1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวชิาการ 3.83 3.89 3.89 3.87

     1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏบิติังาน 3.50 3.55 3.61 3.55

     1.3 บคุลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม 3.45 3.54 3.57 3.52

     1.4 วฒิุภาวะ และการรู้จักประมาณตน 3.81 3.92 3.91 3.88

     1.5 ทศันคติต่อวชิาชีพ 3.86 3.94 3.91 3.90

     1.6 ความมั่นใจในตนเอง 4.04 4.12 4.07 4.08

     1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทศิตนในการท างาน 3.65 3.72 3.64 3.67

     1.8 ความสามารถในการเรียนรู้ 4.15 4.17 4.13 4.15

     1.9 วจิารณญาณ การวเิคราะหแ์ละตัดสินใจ 4.03 4.09 4.10 4.07

     1.10 ความคิดริเร่ิมในการสร้างงาน และเสนอความคิด 3.73 3.80 3.81 3.78

     1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน 3.59 3.69 3.72 3.67

     1.12 การตอบสนองต่อการส่ังการ 3.68 3.77 3.74 3.73

     1.13 ความรับผิดชอบ  เปน็ผู้ที่ไวว้างใจได้ 3.95 4.04 4.04 4.01

     1.14 ความมีระเบยีบวนิัย ปฏบิติัตามวฒันธรรมขององค์กร 4.17 4.17 4.17 4.17

     1.15 ทกัษะการส่ือสาร และการน าเสนอ 4.18 4.17 4.20 4.18

     1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จ 3.52 3.60 3.64 3.59

     1.17 มนุษยสัมพนัธ ์และการท างานร่วมกับผู้อื่น 4.27 4.28 4.25 4.27

     1.18 ความเปน็ผู้น า 4.13 4.17 4.18 4.16

     1.19 คุณธรรม จริยธรรม 3.62 3.67 3.67 3.65

     1.20 ทกัษะด้านภาษาและวฒันธรรมต่างประเทศ 4.29 4.28 4.24 4.27

76



ความคิดเหน็ต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพหลัง

เสรจ็การศึกษา ใหนั้กศึกษาระบวุ่าสหกิจศึกษาจะเอ้ือประโยชน์ต่อไปน้ี

ได้มากน้อยเพียงใด

2.92 3.09 3.18 3.06

      2.1 คาดวา่ผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏบิติังานเพราะ 4.27 4.29 4.28 4.28

      2.2 ท าใหรู้้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้ 4.11 4.18 4.18 4.16

      2.3 ท าใหม้ีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 4.32 4.37 4.29 4.33

      2.4 เสริมสร้างทกัษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็ว และงานดี 4.28 4.28 4.27 4.28

      2.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 4.30 4.33 4.32 4.32

      2.6    เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเปน็บณัฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกวา่ 4.19 4.21 4.22 4.21

      2.7 เมื่อเข้าท างานหลังจากจบการศึกษาคาดวา่จะลดระยะเวลาใน

การปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้
4.35 4.35 4.34 4.35

รวม 4.35 4.33 4.33 4.34
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1. รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทีผ่่านการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สังกัด ประสกำรณ์ หมำยเหตุ

1 อ.ดร. สรียำ วิจติรเสถยีร สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจดักำร 1 - 3 ปี อบรมแล้ว

2 ผศ.ดร. สุนิติยำ เถื่อนนำดี สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจดักำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

3 อ.ดร. นิศำชล จ ำนงศรี สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

4 อ.ดร. พนิดำ ซับซ้อน สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 1-3 ปี อบรมแล้ว

5 อ.ดร. นฤมล รักษำสุข สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ มำกกว่ำ 12 ปี วทิยำกร

6 รศ.ดร. วีรพงษ์ พลนิกรกจิ สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ มำกกว่ำ 12 ปี วทิยำกร

8 อ. รัชฎำพร วิสุทธำกร สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจดักำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

9 ผศ.น.ต. เถกงิศักด์ิ ชัยชำญ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจดักำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

10 ผศ. ชนิศำ มณีรัตนรุ่งโรจน์ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจดักำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

11 อ.ดร. วรพจน์ สุทธิสัย สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจดักำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

12 อ.ดร. มัลลิกำ สังขส์นิท สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจดักำร 10-12 ปี อบรมแล้ว

13 ผศ.ดร. กำญจนำ สุคัณธสิริกลุ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจดักำร 4-6 ปี อบรมแล้ว

14 อ.ดร. บุญช่วย บุญมี สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจดักำร 4-6 ปี อบรมแล้ว

15 ผศ.ดร. จติิมนต์ อั่งสกลุ สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 4-6 ปี อบรมแล้ว

16 ผศ.ดร. ธรำ อั่งสกลุ สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 4-6 ปี อบรมแล้ว

17 ผศ.ดร. หนึ่งหทัย ขอผลกลำง สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

18 ผศ.ดร. ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนำกลู สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

19 ผศ.ดร. สถติยโ์ชค โพธิส์อำด สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 10-12 ปี อบรมแล้ว

20 อ.ดร. สรชัย กมลล้ิมสกลุ สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 10-12 ปี อบรมแล้ว

21 อ. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 10-12 ปี อบรมแล้ว

22 อ.ดร. พิชญสินี กิจวัฒนำถำวร สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 1-3 ปี อบรมแล้ว

23 รศ.ดร. ขวัญกมล ดอนขวำ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรจดักำร มำกกว่ำ 12 ปี

24 อ. นรินทร ฉมิสุนทร สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ มำกกว่ำ 12 ปี

ตารางที ่12.3.1.1.1-1 รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาตา่งๆ ทีผ่่านการอบรมหลักสุตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สังกัด ประสบกำรณ์ หมำยเหตุ

1 ผศ.ดร. ณัฐธิญำ เบือนสันเทียะ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตพชื 4-6 ปี อบรมแล้ว

2 อ.ดร. รุจ มรกต สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตพชื 4-6 ปี อบรมแล้ว

3 อ.ดร. ธีรยทุธ เกดิไทย สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตพชื 4-6 ปี อบรมแล้ว

4 ผศ.ดร. ฐิติพร มะชิโกวำ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตพชื 7-9 ปี อบรมแล้ว

5 ผศ.ดร. อมรรัตน์ โมฬี สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ 4-6 ปี อบรมแล้ว

6 อ.ดร. วิทธวัช โมฬี สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

7 ผศ.ดร. พพิฒัน์ เหลืองลำวัณย์ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ 7-9 ปี อบรมแล้ว

8 รศ.ดร. ปรำโมทย์ แพงค ำ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ 10-12 ปี อบรมแล้ว

9 อ.ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

10 อ.ดร. ปัทมำวดี เกยีรติเบญจกลุ สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร น้อยกว่ำ 1 ปี อบรมแล้ว

11 ผศ.ดร. ศิวัฒ ไทยอดุม สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

12 อ.ดร. พชัรินทร์ ศิริงำน สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

13 อ.ดร. ธนำวิทย์ กลุรัตนรักษ์ สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร 4-6 ปี อบรมแล้ว

14 ผศ.ดร. ปิยะวรรณ กำสลัก สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

15 ผศ.ดร. สุนันทำ ทองทำ สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

16 ผศ.ดร. มำโนชญ์ สุธีรวัฒนำนนท์ สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

17 ผศ.ดร. รัชฎำพร อุ่นศิวิไลย์ สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

18 รศ.ดร. จริวัฒน์ ยงสวัสดิกลุ สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

19 ผศ.ดร. สุทิศำ เขม็ผะกำ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ 10- 12 ปี

20 รศ.ดร. สุรินทร บุญอนันธนสำร สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ มำกกว่ำ 12 ปี

21 ผศ.นสพ.ดร. ภคนิจ คุปพทิยำนันท์ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ มำกกว่ำ 12 ปี

22 ผศ.นสพ.ดร. บัญชร ลิขติเดชำโรจน์ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ 4-6 ปี

23 รศ.ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ มำกกว่ำ 12 ปี

24 ผศ.ดร. เรณู ข ำเลิศ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตพชื มำกกว่ำ 12 ปี

25 ผศ.ดร. อำรักษ์ ธีรอ ำพน สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตพชื มำกกว่ำ 12 ปี

26 ผศ.ดร. สุดชล วุน้ประเสริฐ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตพชื 7-9 ปี

27 ศ.ดร. ปยิะดำ อลิฌำณ์ ตันตสวัสด์ิ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตพชื มำกกว่ำ 12 ปี

28 ผศ.ดร. สุเวทย์ นิงสำนนท์ สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร มำกกว่ำ 12 ปี

2. รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทีผ่่านการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ สังกดั ประสบกำรณ์ หมำยเหตุ

1 อ.ดร. ชลำลัย หำญเจนลักษณ์ สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

2 ผศ. พรพรรณ วัชรวิทูร สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

3 อ. เกยีรติศักด์ิ บัตรสูงเนิน สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 7-9 ปี อบรมแล้ว

4 อ.ดร. ยพุรัตน์ หลิมมงคล สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 1-3 ปี อบรมแล้ว

5 อ. พรัิชฎำ มุสิกะพงศ์ สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 4-6 ปี อบรมแล้ว

6 อ. สุมำลี เบือนสันเทียะ สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 4-6 ปี อบรมแล้ว

7 อ.ดร. ขนิษฐำ มีวำสนำ สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 1-3 ปี อบรมแล้ว

8 อ.ดร. ชื่นจติ ชำญชิตปรีชำ สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

9 อ. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษำ สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำกกว่ำ 12 ปี ลำศึกษำ

10 อ. เฉลิมสิริ เทพพทิักษ์ สำขำวชิำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 10-12 ปี

11 อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม มำกกว่ำ 12 ปี

12 ผศ.ดร. ประพฒัน์ เป็นตำมวำ สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม 10-12 ปี

13 ผศ.ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม 10-12 ปี

14 อ.ดร. สุพตัรำ เจยีวกก๊ สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม 1-3 ปี

15 ผศ.ดร. สิรำภรณ์ โพธิวิชยำนนท์ สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม 7-9 ปี

3. รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ทีผ่่านการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
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4. รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ทีผ่่านการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สังกัด ประสบกำรณ์ หมำยเหตุ

1 อ.ดร. ลลิดำ โรจนธรรมณี สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ 1-3 ปี อบรมแล้ว

2 อ.ดร. พรเทพ รำชนำวี สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ 4- 6 ปี อบรมแล้ว

3 อ.ดร. ถวิชัยย์ ขำวถิ่น สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ 1-3 ปี อบรมแล้ว

4 รศ.ดร. จตุพร วิทยำคุณ สำขำวิชำเคมี มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

5 ผศ.ดร. สัญชัย ประยรูโภครำช สำขำวิชำเคมี 10-12 ปี อบรมแล้ว

6 อ.ดร. ธีรนันท์ ศิริตำนนท์ สำขำวิชำเคมี 1-3 ปี อบรมแล้ว

7 อ.ดร. พชัรินทร์ ชัยสุวรรณ สำขำวิชำเคมี 1-3 ปี อบรมแล้ว

8 รศ.ดร. สินีนำฏ ศิริ สำขำวิชำชีววิทยำ 1-3 ปี อบรมแล้ว

9 ผศ.ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวำรี สำขำวิชำชีววิทยำ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

10 ผศ.ดร. หนูเดือน เมืองแสน สำขำวิชำชีววิทยำ 4-6 ปี อบรมแล้ว

11 ผศ.ดร. ดวงกมล แม้นศิริ สำขำวิชำชีววิทยำ 4-6 ปี อบรมแล้ว

12 ผศ.ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช สำขำวิชำฟสิิกส์ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

13 ผศ.ดร. เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 4-6 ปี อบรมแล้ว

14 ผศ.ดร. อรชุน ไชยเสนะ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

15 ผศ.ดร. Eckart Robert Schulz สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มำกกว่ำ 12 ปี

16 ศ.ดร. Serguei Meleschko สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มำกกว่ำ 12 ปี

17 ผศ.ดร. เจษฎำ ตัณฑนุช สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มำกกว่ำ 12 ปี

18 อ.ดร. ธิดำรัตน์ อำรีรักษ์ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 4-6 ปี

19 อ.ดร. รัฐฉตัร ฉตัรพฒันศิริ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มำกกว่ำ 12 ปี

20 อ.ดร. สำยนัต์ แกน่นำค ำ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 4-6 ปี

21 ศ.ดร. กฤษณะ สำคริก สำขำวิชำเคมี มำกกว่ำ 12 ปี

22 ผศ.ดร. กลุวดี รังษีวัฒนำนนท์ สำขำวิชำเคมี มำกกว่ำ 12 ปี

23 รศ.ดร. วินิช พรมอำรักษ์ สำขำวิชำเคมี 1-3 ปี

24 ผศ.ดร. ธนพร แม่นย ำ สำขำวิชำเคมี มำกกว่ำ 12 ปี

25 รศ.ดร. อนันต์ ทองระอำ สำขำวิชำเคมี มำกกว่ำ 12 ปี

26 ผศ.ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน สำขำวิชำเคมี มำกกว่ำ 12 ปี
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4. รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ทีผ่่านการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" (ตอ่)

27 รศ.ดร. Albert Schulte สำขำวิชำเคมี 7-9 ปี

28 ผศ.ดร. ระพี โกศัลวิตร สำขำวิชำเคมี 4-6 ปี

29 ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ธำนี สำขำวิชำชีววิทยำ มำกกว่ำ 12 ปี

30 ผศ.ดร. พำณี วรรณนิธิกลุ สำขำวิชำชีววิทยำ มำกกว่ำ 12 ปี

31 อ.ดร. Paul Joseph Grote สำขำวิชำชีววิทยำ มำกกว่ำ 12 ปี

32 รศ.ดร. ยพุำพร ไชยสีหำ สำขำวิชำชีววิทยำ มำกกว่ำ 12 ปี

33 อ.ดร. พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญำ สำขำวิชำชีววิทยำ มำกกว่ำ 12 ปี

34 อ.ดร. ผ่องพรรณ ประสำรกก สำขำวิชำชีววิทยำ 1-3 ปี

35 อ.ดร. นวลวรรณ สงวนศักด์ิ สำขำวิชำฟสิิกส์ 1-3 ปี

36 อ.ดร. วรศม กนุทีกำญจน์ สำขำวิชำฟสิิกส์ 1-3 ปี

37 รศ.ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ สำขำวิชำฟสิิกส์ 4-6 ปี

38 อ.ดร. วรินทร ศรีทะวงศ์ สำขำวิชำฟสิิกส์ 1-3 ปี

39 อ.ดร. อำยทุธ ล้ิมพรัิตน์ สำขำวิชำฟสิิกส์ 1-3 ปี

40 อ.ดร. สำโรช รุจริวรรธน์ สำขำวิชำฟสิิกส์ มำกกว่ำ 12 ปี

41 รศ.ดร. ประพนัธ์ แม่นย ำ สำขำวิชำฟสิิกส์ มำกกว่ำ 12 ปี

42 ศ.ดร. Yupeng Yan สำขำวิชำฟสิิกส์ มำกกว่ำ 12 ปี

43 ศ.ดร. ชูกจิ ลิมปิจ ำนงค์ สำขำวิชำฟสิิกส์ มำกกว่ำ 12 ปี

44 รศ.ดร. พวงรัตน์ ไพเรำะ สำขำวิชำฟสิิกส์ มำกกว่ำ 12 ปี

45 รศ.ดร. ประยรู ส่งสิริฤทธิกลุ สำขำวิชำฟสิิกส์ มำกกว่ำ 12 ปี

46 อ.ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ สำขำวิชำฟสิิกส์ 7-9 ปี

47 ผศ.ดร. สิริโชค จงึถำวรรณ สำขำวิชำฟสิิกส์ 4-6 ปี

48 ผศ.ดร. วรวัฒน์ มีวำสนำ สำขำวิชำฟสิิกส์ 4-6 ปี

49 ผศ.ดร. Michael F.Smith สำขำวิชำฟสิิกส์ 4-6 ปี

50 ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ สำขำวิชำฟสิิกส์ 4-6 ปี

51 อ.ดร. อำยทุธ ล้ิมพรัิตน์ สำขำวิชำฟสิิกส์ 1-3 ปี

52 อ. วีรพล จนัธิมำ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ มำกกว่ำ 12 ปี
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5. รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทีผ่่านการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สังกัด ประสบกำรณ์ หมำยเหตุ

1 อ.ดร. ปรัชญำ เทพณรงค์ สำขำวิชำเทคโนโลยธีรณี 7-9 ปี อบรมแล้ว

2 อ. เชษฐำ ชุมกระโทก สำขำวิชำเทคโนโลยธีรณี 7-9 ปี อบรมแล้ว

3 อ.ดร. เดโช เผือกภูมิ สำขำวิชำเทคโนโลยธีรณี 1 -3 ปี อบรมแล้ว

4 อ.ดร. อำนิสงส์ จนิตนำรินทร์ สำขำวิชำเทคโนโลยธีรณี 1 -3 ปี อบรมแล้ว

5 อ.ดร. บัณฑิตำ ธีระกลุสถติย์ สำขำวิชำเทคโนโลยธีรณี 4-6 ปี อบรมแล้ว

6 อ.ดร. สมศักด์ิ ศิวด ำรงพงศ์ สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 7-9 ปี อบรมแล้ว

7 อ. พรีวัส บุญภึก สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 1 -3 ปี อบรมแล้ว

8 อ. สุชำดำ คันธำรส สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 1-3 ปี อบรมแล้ว

9 อ. จติติมำ วระกลุ สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 1 -3 ปี อบรมแล้ว

10 อ.ดร. กญัชลำ

อ.ดร.กญัชลำ  

สุดตำชำติ สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 1 -3 ปี อบรมแล้ว

11 อ.ดร. วรรณวนัช บุง่สุด สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 7-9 ปี อบรมแล้ว

12 อ. ธนศักด์ิ พทิยำกร สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 1-3 ปี อบรมแล้ว

13 อ. คธำ วำทกจิ สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร 7-9 ปี อบรมแล้ว

14 อ. จรูญศักด์ิ สมพงศ์ สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร 1 -3 ปี อบรมแล้ว

15 อ. วันวิสำข์ ทวีชื่นสกลุ สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร 1 -3 ปี อบรมแล้ว

16 อ.ดร. ธิรำพร จลุยเุสน สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร 1 -3 ปี อบรมแล้ว

17 ผศ.ดร. วีระศักด์ิ เลิศสิริโยธิน สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

18 ผศ.ดร. พยงุศักด์ิ จลุยเุสน สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร 7-9 ปี อบรมแล้ว

19 ผศ.ดร. เทวรัตน์ ตรีอ ำนรรค สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร 7-9 ปี อบรมแล้ว

20 อ. ศรัญญำ กำญจนวัฒนำ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 1 -3 ปี อบรมแล้ว

21 อ. สุภำพร บุญฤทธิ์ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 7-9 ปี อบรมแล้ว

22 อ.ดร. กณัทิมำ ศิริจรีะชัย สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

23 อ.ดร. ธีระสุต สุขก ำเนิด สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

24 อ.ดร. สุพรรณี จนัทร์ภิรมณ์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 4-6 ปี อบรมแล้ว

25 อ.ดร. อรรถพล มณีแดง สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 1 -3 ปี อบรมแล้ว

26 ผศ.ดร. อติชำต วงศ์กอบลำภ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว
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5. รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทีผ่่านการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" (ตอ่)

27 อ.ดร. พจิติรำ เอื้องไพโรจน์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 -3 ปี อบรมแล้ว

28 ผศ. กำรุญ ฟงัสุวรรณรักษ์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 7-9 ปี อบรมแล้ว

29 ผศ.ดร. อำทิตย์ คูณศรีสุข สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 -3 ปี อบรมแล้ว

30 อ. พรพรม บุญพรม สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 10-12 ปี อบรมแล้ว

31 อ. อรลักษณ์ พชิิตกลุ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 -3 ปี อบรมแล้ว

32 อ.ดร. กระวี ตรีอ ำนรรค สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 -3 ปี อบรมแล้ว

33 อ.ดร. ธีระชำติ พรพบิูลย์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

34 อ.ดร. ชโลธร ธรรมแท้ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 4-6 ปี อบรมแล้ว

35 อ. วิทูรย์ เห็มสุวรรณ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 -3 ปี อบรมแล้ว

36 อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

37 อ.ดร. วีณำ ฟัน่เพง็ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 4-6 ปี อบรมแล้ว

38 อ.ดร. อนุรัตน์ ภูวำนค ำ สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก 1 -3 ปี อบรมแล้ว

39 ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจนัทร์ สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

40 อ.ดร. ตติยำ ตรงสถติกลุ สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1-3 ปี อบรมแล้ว

41 ผศ.ดร. นิธินำถ ศุภกำญจน์ สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

42 ผศ.ดร. กษมำ จำรุก ำจร สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

43 ผศ.ดร. จนัทิมำ ดีประเสริฐกลุ สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

44 อ.ดร. วุฒิ ด่ำนกติติกลุ สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

45 ผศ.ดร. บุญชัย วิจติรเสถยีร สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

46 อ.ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 1 -3 ปี อบรมแล้ว

47 อ.ดร. นิตยำ บุญเทียน สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

48 อ.ดร. พชัรินทร์ รำโช สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 4-6 ปี อบรมแล้ว

49 ผศ.ดร. จรียำ ยิ้มรัตนบวร สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

50 ผศ. สนั่น ต้ังสถติย์ สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

51 ผศ.ดร. สุดจติ ครุจติ สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

52 อ.ดร. ฉตัรเพชร ยศพล สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

53 ผศ.ดร. ปวีร์ ศิริรักษ์ สำขำวิชำวิศวกรรมอตุสำหกำร 4-6 ปี อบรมแล้ว
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5. รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทีผ่่านการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" (ตอ่)

54 รศ.ดร. พรศิริ จงกล สำขำวิชำวิศวกรรมอตุสำหกำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

55 อ.ดร. จงกล ศรีธร สำขำวิชำวิศวกรรมอตุสำหกำร 1 -3 ปี อบรมแล้ว

56 ผศ.ดร. พงษ์ชัย จติตะมัย สำขำวิชำวิศวกรรมอตุสำหกำร มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

57 อ. นรำ สมัตถภำพงศ์ สำขำวิชำวิศวกรรมอตุสำหกำร 7-9 ปี อบรมแล้ว

58 รศ.ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวรำห สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ง 4-6 ปี อบรมแล้ว

59 อ.ดร. ณัฐภรณ์ เจริญธรรม สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ง 10-12 ปี อบรมแล้ว

60 อ.

กำญจน์ก

รอง สุองัคะ สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ง 7-9 ปี อบรมแล้ว

61 ผศ.ดร. รัฐพล ภูบุ่บผำพนัธ์ สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ง 4-6 ปี อบรมแล้ว

62 ผศ.ดร. ชุติมำ พรหมมำก สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม 10-12 ปี อบรมแล้ว

63 ผศ.ดร.

มนต์ทิพย์

ภำ อฑุำรสกลุ สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

64 อ.ดร. ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพฒัน์

สำขำวิชำวิศวกรรมวิศวกรรม

อเิล็กทรอนิกส์ 1 -3 ปี อบรมแล้ว

65 อ.ดร. บุญส่ง สุตะพนัธ์

สำขำวิชำวิศวกรรมวิศวกรรม

อเิล็กทรอนิกส์ 1 -3 ปี อบรมแล้ว

66 อ.ดร. อรรณพ ประวัติวงศ์ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

67 รศ.ดร. สิทธิชัย แสงอำทิตย์ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

68 รศ.ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬำร สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 7-9 ปี อบรมแล้ว

69 ผศ.ดร. ปรียำพร โกษำ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 4-6 ปี อบรมแล้ว

70 ผศ. เชำวน์ หิรัญตียะกุล สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

71 รศ.ดร. ฉตัรชัย โชติษฐยำงกรู สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 12 ปี อบรมแล้ว

72 รศ.ดร. พรวสำ วงศ์ปัญญำ สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 10-12 ปี อบรมแล้ว

73 อ.ดร. ปัญญำ บัวฮมบุรำ สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 7-9 ปี อบรมแล้ว

74 อ.ดร. สำรัมภ์ บุญมี สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 10-12 ปี อบรมแล้ว

75 อ.ดร. ภูษิต มิตรสมหวัง สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 1-3 ปี อบรมแล้ว

76 ดร. อเุทน ลีตน สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ 1-3 ปี อบรมแล้ว

77 ศ.ดร. กติติเทพ เฟือ่งขจร สำขำวิชำเทคโนโลยธีรณี มำกกว่ำ 12 ปี

78 ผศ.ดร. อฆัพรรค์ วรรณโกมล สำขำวิชำเทคโนโลยธีรณี มำกกว่ำ 12 ปี

79 อ.ดร. ปิยมน พวัพงศกร สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 1-3 ปี

80 อ.ดร. สำมำรถ บุญอำจ สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร มำกกว่ำ 12 ปี
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81 ผศ.ดร. วีรชัย อำจหำญ สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร มำกกว่ำ 12 ปี

82 อ.ดร. พรรษำ ลิบลับ สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร 7-9 ปี

83 อ.ร.อ. สุทธิพงษ์ มีใย สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ง 7-9 ปี

84 อ.ดร. ศิรดล ศิริธร สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ง 4-6 ปี

85 ผศ. สมพนัธุ์ ชำญศิลป์ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มำกกว่ำ 12 ปี

86 ผศ.ดร. พชิโยทัย มหัทธนำภิวัฒน์ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มำกกว่ำ 12 ปี

87 ผศ.ดร. คะชำ ชำญศิลป์ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มำกกว่ำ 12 ปี

88 รศ.ดร. กติติศักด์ิ เกดิประสพ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มำกกว่ำ 12 ปี

89 รศ.ดร. นิตยำ เกดิประสพ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มำกกว่ำ 12 ปี

90 ผศ.ดร. ชำญวิทย์ แกว้กสิ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 10-12 ปี

91 ผศ.ดร. ปรเมศวร์ ห่อแกว้ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 10-12 ปี

92 อ. วิชัย ศรีสุรักษ์ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ มำกกว่ำ 12 ปี

93 ผศ.ดร. ฉลองศรี ฟลัด สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี มำกกว่ำ 12 ปี

94 ศ.ดร. ชัยยศ ต้ังสถติยก์ลุชัย สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี มำกกว่ำ 12 ปี

95 ศ.ดร. Adrian Evan Flood สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี มำกกว่ำ 12 ปี

96 ผศ.ดร. พนำรัตน์ รัตนพำนี สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 7-9 ปี

97 ผศ.ดร. Boris Golman สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 4-6 ปี

98 รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร ช ำนิประศำสน์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล มำกกว่ำ 12 ปี

99 รศ.ดร. ทวิช จติรสมบูรณ์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล มำกกว่ำ 12 ปี

100 ผศ.ดร. จริะพล ศรีเสริฐผล สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล มำกกว่ำ 12 ปี

101 ผศ.ดร. กรีติ สุลักษณ์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล มำกกว่ำ 12 ปี

102 อ. โศรฎำ แขง็กำร สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 7-9 ปี

103 อ.ดร. เอกรงค์ สุขจติ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 7-9 ปี

104 ผศ.ดร. สุภกจิ รูปขนัธ์ สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 7-9 ปี

105 ผศ.ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกลุ สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก มำกกว่ำ 12 ปี

106 รศ.ดร. สุทิน คูหำเรืองรอง สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก มำกกว่ำ 12 ปี

107 ผศ.ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก 4-6 ปี
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108 รศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม มำกกว่ำ 12 ปี

109 ผศ.ดร. ชำญชัย ทองโสภำ สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม 10-12 ปี

110 รศ.ดร. พรีะพงษ์ อฑุำรสกลุ สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม มำกกว่ำ 12 ปี

111 ผศ.ดร. สมศักด์ิ วำณิชอนันต์ชัย สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม มำกกว่ำ 12 ปี

112

ผศ.ร.อ.

ดร. ประโยชน์ ค ำสวัสด์ิ สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม มำกกว่ำ 12 ปี

113 ผศ.ดร. รังสรรค์ ทองทำ สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม มำกกว่ำ 12 ปี

114 ผศ.ดร. ปิยำภรณ์ มีสวัสด์ิ สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม มำกกว่ำ 12 ปี

115 ผศ.ดร. วิภำวี หัตถกรรม สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม มำกกว่ำ 12 ปี

116 อ. เศรษฐวิทย์ ภูฉำยำ สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม 1 -3 ปี

117 ผศ.ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพนัธ์ สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ มำกกว่ำ 12 ปี

118 ผศ.ดร. อทุัย มีค ำ สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ มำกกว่ำ 12 ปี

119 รศ.ดร. ยพุำพร รักสกลุพวิัฒน์ สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ มำกกว่ำ 12 ปี

120 ผศ.ดร. ปรำณี ชุมส ำโรง สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ มำกกว่ำ 12 ปี

121 ผศ.ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ มำกกว่ำ 12 ปี

122 ผศ.ดร. ทิพยว์รรณ ฟงัสุวรรณรักษ์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ มำกกว่ำ 12 ปี

123 ผศ.ดร. บุญเรือง มะรังศรี สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ มำกกว่ำ 12 ปี

124 รศ.ดร. กติติ อตัถกจิมงคล สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ มำกกว่ำ 12 ปี

125 อ.ดร. วิโรจน์ แสงธงทอง สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ มำกกว่ำ 12 ปี

126 รศ.ดร. ธนัดชัย กลุวรวำนิชพงษ์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ มำกกว่ำ 12 ปี

127 รศ.ดร. อำทิตย์ ศรีแกว้ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ มำกกว่ำ 12 ปี

128 ผศ.ดร. กองพนั อำรีรักษ์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ 10-12 ปี

129 อ.ดร. สุดำรัตน์ ขวัญออ่น สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ 7-9 ปี

130 ผศ.ดร. เผด็จ เผ่ำละออ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ 7-9 ปี

131 ผศ.ดร. กองพล อำรีรักษ์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ 7-9 ปี

132 ผศ. ศำสน์ สุขประเสริฐ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 12 ปี

133 ผศ.ดร. มงคล จริวัชรเดช สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 12 ปี

134 ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 12 ปี
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5. รายชื่อคณาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทีผ่่านการอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" (ตอ่)

135 รศ.ดร. อวิรุทธิ์ ชินกลุกจินิวัฒน์ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 12 ปี

136 ผศ.ดร. พรพจน์ ตันเส็ง สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 12 ปี

137 ศ.ดร. สุขสันต์ิ หอพบิูลสุข สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 12 ปี

138 อ.ดร. สงบ ค ำค้อ วิศวกรรมโลหกำร มำกกว่ำ 12 ปี

139 ผศ.ดร. อษุณีย์ กติก ำธร สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร มำกกว่ำ 12 ปี

140 ผศ.ดร. ฐำปนีย์ พชัรวิชญ์ สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 7-9 ปี

141 อ.ดร. รัตน บริสุทธิกลุ สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร มำกกว่ำ 12 ปี

142 อ.ดร. วรำภรณ์ ปิยวิทย์ สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 1 -3 ปี

143 อ.ดร. อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 7-9 ปี

144 ผศ.ดร. ปภำกร พทิยชวำล สำขำวิชำวิศวกรรมอตุสำหกำร 4-6 ปี
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ตารางที่ 12.3.3.3.1-1    คะแนนเฉลีย่ผลประเมนิคุณภาพสถานประกอบการระหว่างการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 เฉล่ียรวม
1 ความเขา้ใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา 4.35 4.54 4.45 4.45

1.1 ผู้บริหาร 4.32 4.52 4.39 4.41

1.2 เจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคล 4.28 4.47 4.36 4.37

1.3 พนักงานทีป่รึกษา (Job Supervisor) 4.43 4.67 4.54 4.55

2 คุณลกัษณะงานทีม่อบหมายให้นักศึกษาปฏฺบัติ 4.35 4.54 4.45 4.45

2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม 4.27 4.50 4.42 4.40

2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชพี 4.37 4.57 4.50 4.48

2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไม่เส่ียงหรือกอ่ให้เกดิอนัตราย 4.41 4.55 4.42 4.46

3 การจดัการ และการสนับสนุนการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 4.33 4.49 4.36 4.39

3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการระหว่างฝ่ายบุคคล และ

 Job Supervisor เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
4.35 4.55 4.45 4.45

3.2 ฝ่ายบุคคล/ผู้เกี่ยวขอ้ง มีการปฐมนิเทศ แนะน ากฎระเบียบต่างๆ 

ขององค์กรให้นักศึกษาทราบ
4.40 4.61 4.47 4.49

3.3 มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกทีเ่ขา้งาน 4.60 4.73 4.65 4.66

3.4 Job Supervisor มีความรู้ และประสบการณ์ ตรงกับสาขา

วชิาชพีของนักศึกษา
4.51 4.68 4.58 4.59

3.5 Job Supervisor มีเวลาให้แก่นักศึกษาดา้นการปฏิบัตงิาน 4.37 4.56 4.47 4.47

3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และให้ค าปรึกษา 4.40 4.57 4.45 4.47

3.7 มีการจดัท าแผนการท างานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัตงิาน 4.12 4.44 4.20 4.25

รวม 4.30 4.52 4.37 4.40

3.8 มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอยา่งเหมาะสม 3.85 4.19 4.16 4.07

3.9 จดัสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษาอยา่งเหมาะสม 3.73 4.02 3.93 3.89

3.10 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือส าหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงาน 4.26 4.45 4.25 4.32

3.11 ให้ความส าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานของ

นักศึกษา
4.31 4.56 4.37 4.41

4 สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการ 4.34 4.54 4.43 4.44

คุณภาพโดยเฉลีย่ (ขอ้ 1-3) 4.34 4.52 4.42 4.43

                             ปีการศึกษาที่ 2557 ประเมนิโดยคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  (จาก 5 คะแนน)

ท่ี หัวขอ้การประเมนิ
ระดับความคิดเหน็ (1-5)
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1/2557 2/2557 3/2557 เฉลี่ยรวม

1 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 4.47 4.56 4.53 4.52

2 บทคัดย่อ (Abstract) 4.27 4.36 4.32 4.32

3 สารบัญ  สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents) 4.42 4.55 4.50 4.49

4 วัตถุประสงค์ (Objectives) 4.46 4.55 4.42 4.48

5 วิธีการศึกษา (Method of Education) 4.39 4.40 4.36 4.38

6 ผลการศึกษา (Result) 17.56 17.77 17.72 17.68

7 วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis) 8.40 8.43 8.40 8.41

8 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 8.52 8.62 8.55 8.56

9 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 4.14 4.21 4.17 4.17

10 ส านวนการเขียน และการส่ือความหมาย (Idiom and Meaning) 8.28 8.38 8.28 8.31

11 ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling) 4.27 4.30 4.25 4.27

12 รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (Pattern) 4.38 4.47 4.41 4.42

13 เอกสารอ้างอิง (References) 4.23 4.37 4.23 4.28

14 ภาคผนวก (Appendix) 4.17 4.31 4.22 4.23

87.29 87.29 86.36 86.98

8.60 8.73 8.64 8.66คะแนนเฉลี่ย (เตม็ 10 คะแนน)

ตารางที ่12.3.3.3-1 สรุปคะแนนประเมนิผลการการจัดท ารายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

ขอ้ที่ หัวขอ้การประเมนิ
ปีการศึกษา

คะแนนรวม

                        ทีป่ฏิบัตงิานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2557 ประเมนิโดยพนักงานทีป่รึกษา
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                             ทีป่ฏิบัตงิานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2557  ประเมนิโดยพนักงานทีป่รึกษา

1/2557 2/2557 3/2557 เฉลี่ยรวม

ความรู้ การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาและสถานประกอบการ

4.05 4.12 4.05 4.07

3 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 3.99 4.16 4.01 4.05

4 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 4.19 4.20 4.11 4.17

5 ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ 4.19 4.23 4.17 4.20

6 วิจารณญาณและการตัดสินใจ 3.88 4.00 3.89 3.92

7 การจัดการและการวางแผน 4.06 4.10 4.08 4.08

8 ทักษะการส่ือสาร 4.07 4.10 4.03 4.07

9 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 3.66 3.68 3.56 3.63

10 ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 4.34 4.42 4.38 4.38

ความรับผิดชอบ 4.35 4.40 4.36 4.37

1 ปริมาณงาน 4.38 4.41 4.43 4.41

2 คุณภาพงาน 4.15 4.24 4.16 4.18

11 ความรับผิดชอบและเป็นผู้ทีไ่ว้วางใจได้ 4.45 4.49 4.45 4.46

12 ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 4.48 4.56 4.56 4.53

13 ความสามารถเร่ิมต้นท างานได้ด้วยตนเอง 4.12 4.18 4.11 4.13

14 การตอบสนองต่อการส่ังการ 4.52 4.52 4.46 4.50

ลักษณะส่วนบุคคล 4.36 4.40 4.39 4.39

15 บุคลิกภาพและการวางตัว 4.55 4.56 4.54 4.55

16 มนุษยสัมพันธ์ 4.60 4.61 4.64 4.62

17 ความมั่นใจในตนเอง 4.05 4.12 4.12 4.10

18 ความเป็นผู้น า 3.83 3.92 3.80 3.85

19 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 4.48 4.51 4.54 4.51

20 คุณธรรมและจริยธรรม 4.69 4.71 4.68 4.69

4.24 4.31 4.26 4.27

ตารางที ่12.3.3.3.4- 1   สรุปคะแนนเฉลี่ยประเมนิผลการปฏิบัตงิานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาตา่ง ๆ 

                             (จาก 5 คะแนน)

ที่ หัวขอ้การประเมนิ
ปีการศึกษา

เฉลี่ยรวม
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1/2557 2/2557 3/2557 เฉลี่ยรวม

3.1 การจัดแผนการเรียนการสอนของสาขาวิชาสอดคล้องต่อ

การไปปฏิบัติงาน

3.97 4.02 4.11 4.03

3.2 การสนับสนุนส่งเสริมจากคณาจารย์ในสาขาวิชาต่อการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

4.11 4.13 4.25 4.16

3.3 จ านวนอาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor) 

ต่อนักศึกษา

3.97 4.01 4.18 4.05

3.4 การให้ค าปรึกษาแนะน าจากคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

(ถ้าม)ี

4.02 4.00 4.19 4.07

3.5 การนิเทศงานของอาจารย์มปีระโยชน์ตอ่การปฏิบัตงิาน 4.21 4.10 4.17 4.16

3.6 จ านวนคร้ังทีอ่าจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ 3.66 3.74 3.95 3.78

3.7 อาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษามีส่วนส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 3.98 3.91 4.08 3.99

3.8 การจัดการโดยรวมของสาขาวิชาในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

4.07 4.07 4.18 4.11

เฉลี่ยรวม 4.00 4.00 4.14 4.05

หัวขอ้พิจารณา
ระดบัความคิดเห็น (1-5)

ตารางที ่12.3.4.4.3-1 ความคิดเห็นเของนักศึกษาสหกิจศึกษาทีป่ฏิบัตงิานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2557

                          ตอ่การบริหารและการจัดการของสาขาวิชาทีนั่กศึกษาสังกัด  (จาก 5 คะแนน)
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ภาค 1/2557 ภาค 2/2557 ภาค3/2557 เฉล่ียรวม

1 สหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน 4.32 4.41 4.29 4.34

1.1 ได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาทีไ่ปปฏิบัติงาน 

(Benefits from student's work)
4.42 4.48 4.26 4.39

1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง (Employee recruitment) 4.22 4.33 4.22 4.26

1.3 มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลัยใน

อนาคต (Further academic co-operation with the 

university)

4.32 4.41 4.38 4.37

2 ด้านหลักสูตร 4.49 4.52 4.50 4.50

2.1 การก าหนดให้สหกจิศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับส าหรับ 4.56 4.60 4.61 4.59
2.2 มีการจดัหลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษากอ่นออกสหกจิศึกษา4.42 4.48 4.43 4.44

2.3 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษาอยา่งน้อย 1 คร้ัง 

คร้ังละ 16 สัปดาห์
4.47 4.49 4.44 4.47

3 กระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษา 4.33 4.30 4.34 4.32

2.1 มีหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน 4.37 4.32 4.32 4.34

2.2 จดัส่งแบบส ารวจความต้องการรับนักศึกษาและแบบเสนอ

งานสหกจิศึกษาให้สถานประกอบการเสนองานอยา่งน้อย
4.37 4.36 4.36 4.36

2.3 ความเหมาะสมของช่องทางการคัดเลือกนักศึกษาสหกจิ

ศึกษา
4.20 4.19 4.24 4.21

2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการส่งจดหมายสมัครงาน

นักศึกษาสหกจิศึกษาให้สถานประกอบการคัดเลือก
4.26 4.22 4.27 4.25

2.5 มีการนัดหมายการเขา้นิเทศงานของอาจารยล่์วงหน้า 

และคณาจารยน์เทศเขา้นิเทศงานตามระยะเวลาทีน่ัดหมาย

4.50 4.43 4.54 4.49

2.6 การนิเทศงานของอาจารยม์ีประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน

ของนักศึกษาและสถานประกอบการ
4.45 4.43 4.50 4.46

2.7 จ านวนคร้ังทีอ่าจารยม์านิเทศมีความเพยีงพอ 4.11 4.07 4.09 4.09

2.8 คุณภาพการนิเทศงานสหกจิศึกษาของอาจารย์ 4.37 4.36 4.38 4.37

4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ/ประสานงานกับศูนยฯ์ 4.40 4.38 4.44 4.41

ค่าเฉลี่ย ข้อ 1-3 4.38 4.29 4.37 4.35

ที่ หัวข้อการประเมิน
ภาคการศึกษา

ตารางที ่12.3.4.4.4-1  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการให้บริการของโครงการสหกิจศึกษาฯ ปกีารศึกษา 2557

                           ประเมินโดยพนักงานทีป่รึกษา ปกีารศึกษา 2557 (จาก 5 คะแนน)
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                  (ประเมนิโดยพนักงานทีป่รึกษาของสถานประกอบการ)

ส านักวิชา/สาขาวิชา จ านวนนศ. จ านวน

ทั้งหมด ผู้ประเมิน คน % คน % คน % คน %

เทคโนโลยีสังคม

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  - สารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) 32 33 21 63.64 11 33.33 1 3.03

  - ซอฟวแ์วร์วสิาหกิจ (ES) 8 9 6 75.00 3 25.00 0 0.00 0 -

  - นิเทศศาสตร์ (Comm) 40 40 24 60.00 15 37.50 1 2.50

  - สารสนเทศศึกษา (IS) 8 8 8 100.00 0 0.00 0 - - -

2. เทคโนโลยีการจัดการ

  - การตลาด 21 21 10 47.62 11 52.38 0 - - -

  - โลจีสติกส์ 19 19 14 73.68 5 26.32 0 - - -

  - ผู้ประกอบการ 9 9 6 66.67 3 33.33 0 - - -

รวม 137 139 89 64.96 48 33.58 2 1.46 - -

เทคโนโลยีการเกษตร

1. เทคโนโลยีการผลิตพชื 60 61 46 75.41 14 22.95 1 1.64 - -

2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 37 37 27 72.97 10 27.03 0 - - -

3. เทคโนโลยีอาหาร 16 16 11 68.75 5 31.25 0 - - -

รวม 113 114 84 73.68 29 25.44 1 0.88 - -

วิศวกรรมศาสตร์

1. วศิวกรรมเกษตร 9 9 4 44.44 5 55.56 0 - - -

2. วศิวกรรมขนส่ง 39 39 29 74.36 10 25.64 0 - - -

3. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 10 10 9 90.00 1 10.00 0 - - -

4. วศิวกรรมเคมี 8 8 5 62.50 3 37.50 0 - - -

5. วศิวกรรมเคร่ืองกล 24 25 18 72.00 7 28.00 0 - - -

6. วศิวกรรมเซรามิก 22 22 16 72.73 6 27.27 0 - - -

7. วศิวกรรมโทรคมนาคม 17 17 16 94.12 1 5.88 0 - - -

8. วศิวกรรมพอลิเมอร์ 6 6 5 83.33 1 16.67 0 - - -

ตารางที ่12.4-1 สรุปการใชป้ระโยชน์จากผลการปฏิบัตงิาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที ่1/2557

ใช้ประโยชน์ ยังไม่ใช้ ไม่มีประโยชน์ ไม่ตอบ

106



ส านักวิชา/สาขาวิชา จ านวนนศ. จ านวน

ทั้งหมด ผู้ประเมิน คน % คน % คน % คน %

9. วศิวกรรมไฟฟา้ 96 98 69 70.41 29 29.59 0 - - -

10. วศิวกรรมโยธา 32 31 24 77.42 7 22.58 0 - - -

11. วศิวกรรมโลหการ 6 6 6 100.00 0 - 0 - - -

12. วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 15 15 12 80.00 2 13.33 1 6.67 - -

13. วศิวกรรมอุตสาหการ 24 24 19 79.14 5 20.83 0 - - -

14. เทคโนโลยีธรณี 12 12 8 66.67 3 25.00 1 8.33 - -

15. วศิวกรรมการผลิต 9 9 4 44.44 5 55.56 0 - - -

16. วศิวกรรมยานยนต์ 23 23 14 60.87 9 39.13 0 - - -

17. วศิวกรรมอากาศยาน 7 7 2 28.57 3 42.86 2 28.57 - -

18. อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 9 90.00 1 10.00 0 - - -

รวม 369 371 269 72.31 98 26.61 4 1.08 - -

แพทยศาสตร์

1. อนามัยส่ิงแวดล้อม 7 7 7 100.00 0 - 0 - - -

รวม 7 7 7 100.00 - - - - - -

วิทยาศาสตร์

1. วทิยาศาสตร์การกีฬา 8 8 7 87.50 1 12.50 0 - - -

รวม 8 8 7 87.50 1 12.50 - - - -

รวมทั้งสิ้น 634 639 456 71.47 176 27.7603 7 1.1 - -

** พนักงานที่ปรึกษาที่ท าการประเมิน จ านวน 639 คน ท าการประเมินนักศึกษา จ านวน 634 คน

ใช้ประโยชน์ ยังไม่ใช้ ไม่มีประโยชน์ ไม่ตอบ
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                  (ประเมนิโดยพนักงานทีป่รึกษาของสถานประกอบการ)

ส านักวิชา/สาขาวิชา จ านวนนศ. จ านวน

ทั้งหมด ผู้ประเมิน คน % คน % คน % คน %

เทคโนโลยสีังคม

1. เทคโนโลยสีารสนเทศ

  - สารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) - 0 0 - 0 - 0 - - -

  - ซอฟว์แวร์วิสาหกจิ (ES) - 0 0 - 0 - 0 - - -

  - นิเทศศาสตร์ (Comm) - 0 0 - 0 - 0 - - -

  - สารสนเทศศึกษา (IS) - 0 0 - 0 - 0 - - -

2. เทคโนโลยกีารจดัการ

  - การตลาด 1 1 1 100.00 0 - 0 - - -

  - โลจสีติกส์ - - - - - - - - - -

  - ผู้ประกอบการ - - - - - - - - - -

รวม 1 1 1 100.00

เทคโนโลยกีารเกษตร

1. เทคโนโลยกีารผลิตพชื - 0 0 - 0 - 0 - - -

2. เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 19 19 15 78.95 4 21.05 0 - - -

3. เทคโนโลยอีาหาร 18 18 15 83.33 3 16.67 0 - - -

รวม 37 37 30 81.08 7 18.92 - - - -

วศิวกรรมศาสตร์

1. วิศวกรรมเกษตร 8 8 6 75.00 2 25.00 0 - - -

2. วิศวกรรมขนส่ง 36 36 23 63.90 13 36.10 0 - - -

3. วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 47 47 43 91.49 4 8.51 0 - - -

4. วิศวกรรมเคมี 10 11 10 90.91 1 9.09 0 - - -

5. วิศวกรรมเคร่ืองกล 50 50 40 80.00 10 20.00 0 - - -

6. วิศวกรรมเซรามิก 12 12 11 91.67 1 8.33 0 - - -

7. วิศวกรรมโทรคมนาคม 30 31 22 70.97 9 29.03 0 - - -

8. วิศวกรรมพอลิเมอร์ 13 13 11 84.62 2 15.38 0 - - -

9. วิศวกรรมไฟฟา้ 2 2 1 50.00 1 50.00 0 - - -

ตารางที ่12.4-2 สรุปการใชป้ระโยชน์จากผลการปฏิบัตงิาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที ่2/2557

ใช้ประโยชน์ ยังไม่ใช้ ไม่มีประโยชน์ ไม่ตอบ
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ส านักวิชา/สาขาวิชา จ านวนนศ. จ านวน

ทั้งหมด ผู้ประเมิน คน % คน % คน % คน %

10. วิศวกรรมโยธา 37 37 19 51.35 17 45.95 1 2.70 - -

11. วิศวกรรมโลหการ 14 14 12 85.71 2 14.29 0 - - -

12. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 16 17 11 64.71 6 35.29 0 - - -

13. วิศวกรรมอตุสาหการ 74 74 58 78.38 16 21.62 0 - - -

14. เทคโนโลยธีรณี 40 43 36 83.72 7 16.28 0 - - -

15. วิศวกรรมการผลิต 35 35 29 82.86 5 14.29 1 2.86 - -

16. วิศวกรรมยานยนต์ 12 12 12 100.00 0 - 0 - - -

17.วิศวกรรมอากาศยาน 9 9 4 44.45 3 33.33 2 22.22 - -

18. วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 20 20 12 60.00 8 40.00 0 - - -

รวม 465 471 360 76.43 107 22.72 4 0.85 - -

แพทยศาสตร์

1. อนามัยส่ิงแวดล้อม 48 48 44 91.67 4 8.33 0 - - -

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 80 80 69 86.25 9 11.25 2 2.5 - -

รวม 128 128 113 88.28 13 10.16 2 1.56 - -

วทิยาศาสตร์

1. วิทยาศาสตร์การกฬีา 25 25 16 64.00 9 36.00 0 - - -

รวม 25 25 16 64.00 9 36.00 - - - -

รวมทัง้สิ้น 656 662 520 78.55 136 20.54 6 0.91 0 0

** พนักงานทีป่รึกษาทีท่ าการประเมิน จ านวน 662 คน ท าการประเมินนักศึกษา จ านวน 656 คน

ใช้ประโยชน์ ยังไม่ใช้ ไม่มีประโยชน์ ไม่ตอบ
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                  (ประเมนิโดยพนักงานทีป่รึกษาของสถานประกอบการ)

จ านวนนศ. จ านวน

ทั้งหมด ผู้ประเมิน คน % คน % คน % คน %

เทคโนโลยสีังคม

1. เทคโนโลยสีารสนเทศ

  - สารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) 6 6 4 66.66 1 16.67 1 16.67 - -

  - ซอฟว์แวร์วิสาหกจิ (ES) 12 12 6 50.00 5 41.67 1 8.33 - -

  - นิเทศศาสตร์ (Comm) 16 16 10 62.50 5 31.25 1 6.25 - -

  - สารสนเทศศึกษา (IS) 3 3 3 100.00 0 0.00 0 - - -

2. เทคโนโลยกีารจดัการ

  - การตลาด 1 1 1 100.00 0 - 0 - - -

  - โลจสีติกส์ 4 4 4 100.00 0 - 0 - - -

  - ผู้ประกอบการ 2 2 1 50.00 1 50.00 0 - - -

รวม 44 44 29 65.91 12 27.27 3 6.82 - -

เทคโนโลยกีารเกษตร

1. เทคโนโลยกีารผลิตพชื 17 17 14 82.35 1.00 5.88 2 11.76 - -

2. เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 2 2 2 100 0 - 0 - - -

3. เทคโนโลยอีาหาร - 0 0 - 0 - 0 - - -

รวม 19 19 14 73.68 3 15.79 2 10.53 - -

วศิวกรรมศาสตร์

1. วิศวกรรมเกษตร 3 3 3 100 0 - 0 - - -

2. วิศวกรรมขนส่ง 21 22 15 68.18 7 31.82 0 - - -

3. วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 16 16 13 81.25 3 18.75 0 - - -

4. วิศวกรรมเคมี 1** 0 0 - 0 - 0 - - -

5. วิศวกรรมเคร่ืองกล 31 31 28 90.32 3 9.68 0 - - -

6. วิศวกรรมเซรามิก 6 6 4 66.67 2 33.33 0 - - -

7. วิศวกรรมโทรคมนาคม 10 10 10 100.00 0 - 0 - - -

8. วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 1 1 100.00 0 - 0 - - -

ตารางที่ 12.4-3 สรปุการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบตังิาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2557

ใช้ประโยชน์ ยังไม่ใช้ ไม่มีประโยชน์ ไม่ตอบ
ส านักวิชา/สาขาวิชา
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จ านวนนศ. จ านวน

ทั้งหมด ผู้ประเมิน คน % คน % คน % คน %

9. วิศวกรรมไฟฟา้ 11 11 8 72.73 3 27.27 0 - - -

10. วิศวกรรมโยธา 10 10 6 60.00 4 40.00 0 - - -

11. วิศวกรรมโลหการ 6 6 4 66.67 2 33.33 0 - - -

12. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 20 20 14 70.00 5 25.00 1 5 - -

13. วิศวกรรมอตุสาหการ 8 8 5 62.5 3 37.5 0 - - -

14. เทคโนโลยธีรณี 16 16 10 62.50 4 25.00 2 12.50 - -

15. วิศวกรรมการผลิต 17 17 13 76.47 4 23.53 0 - - -

16. วิศวกรรมยานยนต์ 20 20 18 90.0 2 10.00 0 - - -

17.วิศวกรรมอากาศยาน 6 6 4 66.67 2 33.33 0 - - -

18. วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 4 4 1 25.00 3 75.00 0 - - -

รวม 206 207 157 75.85 47 22.71 3 1.45 - -

แพทยศาสตร์

1. อนามัยส่ิงแวดล้อม 4 4 4 100.00 0 - 0 - - -

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - 0 0 - 0 - 0 - - -

รวม 4 4 4 100.00 - - - - - -

วทิยาศาสตร์

1. วิทยาศาสตร์การกฬีา 6 6 5 83.33 1 16.67 0 - - -

รวม 6 6 5 83.33 1 16.67 - - - -

รวมทัง้สิ้น 279 280 209 74.64 63 22.5 8 2.86 - -

** พนักงานทีป่รึกษาทีท่ าการประเมิน จ านวน 280 คน ท าการประเมินนักศึกษา จ านวน 279 คน

** วิศวกรรมเคมียังไม่ส้ินสุดการปฏิบัติงานเนื่องจากปฏิบัติงาน 6 เดือน

ส านักวิชา/สาขาวิชา
ใช้ประโยชน์ ยังไม่ใช้ ไม่มีประโยชน์ ไม่ตอบ
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ล ำดับ
รหัส

นักศึกษำ
ชื่อ - นำมสกุล สำขำวชิำ ส ำนักวชิำ

ภำค

กำรศึกษำ
หน่วยงำน / สถำนประกอบกำร ประเทศ

คะแนนกำร

ประเมิน

1 B5452637 นางสาวชลธิชา โพธิป์่าน เทคโนโลยกีารผลิตพชื เทคโนโลยกีารเกษตร  1/2557 Big M Group (7 ก.ค.-24 ต.ค.57) Myanmar 3.47

2 B5451104 นางสาวนิชดา จิมขุนทด เทคโนโลยกีารผลิตพชื เทคโนโลยกีารเกษตร  1/2557 Big M Group (7 ก.ค. 24 ต.ค.57) Myanmar 3.04

ตำรำงที่ 12.6.4-1 รำยชือ่นักศึกษำที่ไปปฏบิัติงำนสหกิจศึกษำต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2557
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ตารางที ่12.6.4-2 รายชื่อนักศึกษานานาชาตทิีม่าปฏิบัตงิานในประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2557 

No. Discipline University / Institute Country Working period Employers

1 Mr. David Harrison Electrical Engineering University of Cincinnati USA 1 May- 15 Aug.2014 Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd.

2
Mr. Christian 

Syaghuswa Hangi

Engineering Computer 

Systems
Durban University of Technology

South 

Africa

15 Jul. 2014 - 12 

Dec. 2014
Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

3 Mr. Takehiro Nakagawa Mechanical Engineering Nagaoka University of Technology Japan
1 Sep. 2014 - 23 Feb. 

2015
Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

4 Mr. Jonathan Smith Mechanical Engineering University of Victoria Canada 1 Sep. - 19 Dec. 2014 Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

5 Mr. Taishi Nakagiri Information Engineering Mie University Japan
15 Sep. - 13 Oct. 

2014
Assoc.Prof.Dr. Kanit Khaimook

6
Mr.Joshua Jeffrey 

Witbreuk
Aerospace Engineering RMIT University Australia Sep. - 9 Dec. 2014 Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

7 Miss Alisha Choy Mechanical Engineering University of Victoria Canada Sep. - 20 Dec. 2014 Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

8
Mr. Jabulani Sibusiso 

Zulu

Computer Systems 

Engineering
Durban University of Technology

South 

Africa
Jan.-Dec. 2015 Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

9
Mr. Cebolenkosi 

Wisdom Myeza

Computer Systems 

Engineering
Durban University of Technology

South 

Africa
Jan.-Jun. 2015 Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

10 Miss Fitria Industrial Engineering 
University of Atma Jaya 

Yogyakarta
Indonesia Feb.-Jul. 2015 Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

List of Incoming Students
 International Co-op Student Exchange Program Educational 2014

Name / Last name

2557/2014

113



No. Discipline University / Institute Country Working period Employers

11 Miss Pillay Shiveshni
Computer Systems 

Engineering
Durban University of Technology

South 

Africa
Apr.2015 - Mar. 2016 Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

12 Mr. Anthony Ko Mechanical Engineering RMIT University Australia Apr. - Sep. 2015 Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

13
Mr. Rolin Kochattu 

Paul
Mechanical Engineering RMIT University Australia Apr. - Sep. 2015 Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

Name / Last name

List of Incoming Students

 International Co-op Student Exchange Program Educational 2014
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ตารางที่ 12.7-1  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อภาพรวมและปรัชญาของศูนย์สหกิจศึกษาฯ          
                     (จาก 5 คะแนน) 

ที ่ หัวข้อประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2557 2/2557 3/2557 

1 เป็นการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงานใน
ระบบเดิม 

4.13 4.09 4.27 4.16 

2 บัณฑิตที่เรียนจบหลักสูตรสหกิจศกึษาจะมี
คุณสมบัติบุคลากรที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการมากกว่าหลักสูตรปกติ 

4.07 4.08 4.19 4.11 

3 On Job Training ของบัณฑิตหลกัสูตรสหกิจ
ศึกษาจะสั้นกว่าบณัฑติหลักสูตรปกติ 

3.92 3.89 4.06 3.96 

4 เป็นวิธีการหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะพัฒนา
หลักสตูรการเรยีนการสอนให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลา 

4.15 4.06 4.23 4.15 

5 เปิดโอกาสให้เกิดความเชื่อมโยงทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ 

4.20 4.12 4.24 4.19 

6 สถานประกอบการ นักศึกษาและ
มหาวิทยาลยัไดป้ระโยชน์ร่วมกัน 

4.20 4.14 4.27 4.20 

7 ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

4.07 4.10 4.20 4.12 

เฉลี่ยรวม 4.11 4.07 4.21 4.13 
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ตารางท่ี 12.7-2 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษาในแต่ละ       
                    ภาคการศึกษา (จาก 5 คะแนน) 

 
ที ่ หัวข้อประเมิน ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2557 2/2557 3/2557 

1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 4.29 4.49 4.28 4.35 

1.1 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย 4.44 4.64 4.48 4.52 

1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรอืร้น 4.35 4.56 4.37 4.43 

1.3 มีการปรับปรุงคณุภาพงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ 4.21 4.37 4.17 4.25 

1.4 ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 4.27 4.44 4.18 4.30 

1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.18 4.44 4.19 4.27 

2 ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.09 4.26 4.12 4.16 

2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่
อย่างเต็มที ่

4.31 4.44 
4.35 4.37 

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ 4.00 4.18 4.03 4.07 

2.3 มีความช านาญในด้านปฏิบตัิการ 3.90 4.04 3.93 3.96 

2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับ
ความส าคญัของงาน 

4.02 4.20 
4.04 4.09 

2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม 4.23 4.43 4.23 4.30 

3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 4.46 4.61 4.48 4.52 

3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบยีบหรือข้อบังคับของ
องค์กรโดยเคร่งครดั 

4.63 4.79 
4.67 4.70 

3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย 4.64 4.74 4.63 4.67 

3.3 ให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา 4.68 4.80 4.71 4.73 

3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน 4.59 4.71 4.59 4.63 

3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจรติ รักษา
ความลับองค์กร 

4.64 4.74 
4.54 4.64 

3.6 มีความริเริม่ สร้างสรรค์ 3.97 4.17 4.06 4.07 

3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอ
ความคิดเห็น 

4.08 4.32 
4.21 4.20 

3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่ง
กาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ 

4.45 4.62 
4.46 4.51 

3.9 มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 4.45 4.63 4.54 4.54 

3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่นไฟฟ้า 
วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 

4.43 4.59 
4.36 4.46 

4 สรุปโดยรวมของนักศึกษา 4.34 4.51 4.38 4.41 

 สรุปรวมทุกข้อ (ยกเว้นข้อ 4) 4.32 4.45 4.29 4.36 
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ตารางท่ี 12.7-3  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    
                     ประจ าปีการศึกษาที่ 2557  
 

หัวข้อพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ยรวม 1/2557 2/2557 3/2557 

1 ภายหลังการปฏิบัติงานมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้น 3.73 3.59 3.76 3.69 

   1.1 ความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาการ 3.35 3.19 3.25 3.26 

   1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏิบัติงาน 3.86 3.61 3.67 3.71 

   1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม 3.97 3.78 4.08 3.94 

   1.4 วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน 3.94 3.81 4.00 3.92 

   1.5 ทัศนคติต่อวิชาชีพ 3.82 3.69 4.08 3.86 

   1.6 ความมั่นใจในตนเอง 3.64 3.46 4.08 3.73 

   1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการท างาน 3.90 3.83 4.08 3.94 

   1.8 ความสามารถในการเรียนรู ้ 3.66 3.46 3.67 3.60 

   1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะหแ์ละตดัสินใจ 3.62 3.53 3.58 3.58 

   1.10 ความคิดริเริ่มในการสรา้งงาน และเสนอความคิด 3.60 3.50 3.42 3.51 

   1.11 การจัดการและวางแผน 3.65 3.51 3.67 3.61 

   1.12 การตอบสนองต่อการสั่งการ 3.84 3.72 3.75 3.77 

   1.13 ความรับผดิชอบ เป็นผู้ที่ไว้วางใจได ้ 3.92 3.80 4.00 3.91 

   1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบตัิตามวัฒนธรรมขององค์กร 3.98 3.89 4.08 3.98 

   1.15 ทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ 3.53 3.44 4.00 3.66 

   1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จ 4.01 3.88 4.17 4.02 

   1.17 มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อื่น 4.07 3.96 4.25 4.09 

   1.18 ความเป็นผู้น า 3.45 3.38 3.67 3.50 

   1.19 คุณธรรม จริยธรรม 3.92 3.78 3.92 3.87 

   1.20 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (ถ้ามี) 2.55 2.46 1.75 2.25 

2 การเข้าสู่งานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา 4.00 3.95 4.07 4.01 
   2.1 คาดว่าผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ
ประสบการณ์จากการท างานท าใหเ้ข้าใจ วิชาการมากข้ึน 

3.81 3.72 4.04 3.86 

   2.2 ท าให้รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้
ถูกต้อง 

4.09 4.01 4.06 4.05 

   2.3 ท าให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 3.97 3.90 4.07 3.98 

   2.4 เสริมสรา้งทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็ว และงานดี 4.02 4.00 4.08 4.03 
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หัวข้อพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ยรวม 1/2557 2/2557 3/2557 

   2.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 3.82 3.83 3.88 3.84 

   2.6 เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบณัฑิตที่มีศักยภาพท่ีดีกวา่ 4.10 4.06 4.18 4.11 
   2.7 เมื่อเข้าท างานคาดว่าจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งาน
ลงได ้

4.18 4.11 4.17 4.15 
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ตารางท่ี 12.7-4  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินประโยชน์ที่คณาจารย์ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษา  
                    โดยรวม ในแต่ละภาคการศึกษา ปีการศกึษา 2557 

หัวข้อการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2556 2/2556 3/2556 

1. ประโยชน์ที่สาขาวิชาได้รับจากสหกจิศึกษา  3.77 4.13 3.88 3.92 

   1.1 ได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการมาพัฒนารายวิชา/
หลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสม  

3.84 4.25 3.94 4.01 

    1.2 ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในอนาคต 

3.66 4.02 3.90 3.86 

    1.3 คณาจารย์ไดม้ีโอกาสเยี่ยมสถานประกอบการท าให้ได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มเติมเป็นประโยชน์ต่อการสอนรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

3.84 4.13 3.82 3.93 
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ตารางท่ี 12.7.5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศที่มีต่อการให้บริการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

 

หัวข้อประเมิน จ านวนผู้ให้คะแนน (คน) ค่าคะแนนความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 - ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
 

      4.32 0.45 มากที่สุด 

1.1 เนื้อหาของรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา  13 23 2 1 - 2 4.23 0.67 มากที่สุด 
1.2 การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างนักศึกษาและ

คณาจารย์ก่อนไปปฏิบัติงาน 
17 18 3  - 1 4.37 0.63 มากที่สุด 

1.3 การอบรมที่จดัขึ้น เช่น การอบรมบุคลิกภาพ กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมมัชฌมินิเทศ  

17 16 3 1 - 2 4.32 0.75 มากที่สุด 

2. การจัดหางานและการรับรองคุณภาพงาน 
 

      3.85 0.45 มาก 

2.1 ขั้นตอน/กระบวนการสมัครงาน 6 24 5 2 - 2 3.92 0.72 มาก 
2.2 ขั้นตอน/กระบวนการการรับรองงานสหกิจศึกษา 5 24 6 1 - 3 3.92 0.65 มาก 
2.3 คุณภาพของงาน 5 25 7 1 - 1 3.89 0.65 มาก 
2.4 ลักษณะงานมีความเหมาะสมตรงตามสาขาวิชา 37 7 25 5 - 2 4.05 0.57 มาก 
2.5 จ านวนต าแหน่งงาน 6 18 14 - - 1 3.79 0.70 มาก 
2.6 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 1 19 13 2 1 3 3.47 0.77 มาก 
3 การประสานงานนิเทศสหกิจศึกษา 

 
      4.12 0.49 มาก 

3.1 รายละเอียดและความถูกต้องของแผนที่สถานประกอบการ 5 23 9 - - 2 3.89 0.61 มาก 
3.2 การอ านวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง/การนัดหมายนเิทศ 18 17 2 1 - 1 4.37 0.71 มากที่สุด 
3.3 การให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการนิเทศ 13 21 3 - - 2 4.27 0.61 มากที่สุด 
3.4 ความรวดเร็วและทันการในการประสานงานนเิทศ 12 19 6 1 - 1 4.11 0.76 มาก 
3.5 ความเหมาะสมของแบบประเมินนกัศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศ 10 24 4 - - 1 4.16 0.59 มาก 
3.6 ความเหมาะสมของแบบประเมินสถานประกอบการโดย

คณาจารย์นิเทศ 
11 22 4 1 - 1 4.13 0.70 มาก 

3.7 ประโยชน์ของข้อมูลจากสถานประกอบการในการพัฒนา
รายวิชา/หลักสตูร ให้ทันสมัยและเหมาะสม 

11 20 6 1 - 1 4.08 0.75 มาก 

3.8 โอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลยัและสถานประกอบการ 

7 23 5 2 - 2 3.95 0.74 มาก 

4 การประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ 
 

      4.16 0.50 มาก 

4.1 การประสานงานการจัดกิจกรรมอบรม ปฐมนิเทศ และ
สัมมนา เช่น การจัดให้คณาจารยพ์บนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงาน  การสมัภาษณ์หลังปฏบิัติงาน และการสัมมนา
หลังปฏิบัติงาน 

9 26 3 - - 1 4.16 0.55 มาก 

4.2 การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดสัมมนาหลังกลับ มีความเหมาะสม 13 23 3 - - - 4.26 0.59 มากที่สุด 
4.3 ความรวดเร็วในการแจ้งรายละเอยีดการจดักิจกรรมสัมมนา 

เช่น ช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ห้องและเวลา  และผล
การประเมินนักศึกษาโดยสถานประกอบการ 

8 27 3 
 

1 - - 4.08 0.62 มาก 
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หัวข้อประเมิน จ านวนผู้ให้คะแนน (คน) ค่าคะแนนความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 - ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

4.4 การจัดเอกสารประกอบการสัมมนาหลังกลับฯ มีความเหมาะสม 11 21 6 - - 1 4.13 0.66 มาก 
5 การบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์  

 
      4.34 0.53 มากที่สุด 

5.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมติร 19 17 1 - - 2 4.49 0.56 มากที่สุด 
5.2 เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบค าถาม ช้ีแจง ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 14 21 2 - - 2 4.32 0.58 มากที่สุด 
5.3 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 12 20 4 - - 3 4.22 0.64 มากที่สุด 
5.4 เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย 13 22 2 - - 2 4.30 0.57 มากที่สุด 
6 ภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของศูนย์

สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ 
 

8 30 1 - - - 4.18 0.45 มาก 

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษา  

  น่าจะมีหัวข้อให้นักศึกษาฝึกการมองปัญหาของโรงงาน/สถานประกอบการออกเป็นโครงงาน แนวทางการเขียน
โครงงาน การค้นคว้า การวางแผน และขั้นตอนในการเขียนโครงงาน เพ่ือจะได้โครงงานี่มีประโยชน์ต่อการฝึกทักษะ    
ของนักศึกษา สถานประกอบการ และมทส. 

 อาจเตรียมความพร้อมในเรื่องทักษะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
ด้านการจัดหางานและการรบัรองคุณภาพงาน  

 ควรจะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะงานของแต่ละบริษัท ให้มากขึ้น เ พ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการสมัครงาน                  
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 ขั้นตอนของการสมัครงานของสหกิจศึกษามาความล่าช้า  
 แบบฟอร์มการสมัครงานควรเป็นภาษาอังกฤษเพราะ สถานประกอบการหลายที่เป็นบริษัทข้ามชาติ  

 
ด้านการประสานงานนิเทศสหกิจศึกษา 

 ควรจะก าหนดมาตรฐานการนิเทศงานว่านักศึกษาต้องส่งหรือน าเสนออะไรบ้างอย่างเป็นทางการต่อคณาจารย์นิเทศ 
เพราะมีนักศึกษาและสถานประกอบการหลายแห่ง ไม่ให้ความส าคัญต่อการนิเทศงาน 

 การติดต่อ ติดตาม เรื่องการนิเทศงาน เจ้าหน้าที่ต้องประสานงานกับสถานประกอบการให้ชัดเจน 
ด้านการบริการและการประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ 

 ควรจัดให้บริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนองานแก่นักศึกษา 
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ตารางท่ี 12.7.5-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศที่มีต่อการให้บริการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

 

หัวข้อประเมิน จ านวนผู้ให้คะแนน (คน) ค่าคะแนนความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 - ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
 

      4.18 .51 มาก 

1.1 เนื้อหาของรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา  11 26 7 - - 4 4.09 .64 มาก 
1.2 การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างนักศึกษาและ

คณาจารย์ก่อนไปปฏิบัติงาน 
10 30 3 - - 5 4.16 .53 มาก 

1.3 การอบรมที่จดัขึ้น เช่น การอบรมบุคลิกภาพ กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมมัชฌมินิเทศ  

16 22 3 - - 7 4.32 .61 มาก 

2. การจัดหางานและการรับรองคุณภาพงาน 
 

      3.95 .50 มาก 

2.1 ขั้นตอน/กระบวนการสมัครงาน 10 23 6 2 1 6 3.93 .89 มาก 
2.2 ขั้นตอน/กระบวนการการรับรองงานสหกิจศึกษา 11 23 7 1 - 6 4.05 .73 มาก 
2.3 คุณภาพของงาน 6 30 8 - - 4 3.95 .57 มาก 
2.4 ลักษณะงานมีความเหมาะสมตรงตามสาขาวิชา 11 28 6 - - 3 4.11 .61 มาก 
2.5 จ านวนต าแหน่งงาน 13 23 8 - - 4 4.11 .69 มาก 
2.6 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 4 21 18 2 - 3 3.60 .72 มาก 
3 การประสานงานนิเทศสหกิจศึกษา 

 
      4.02 .57 มาก 

3.1 รายละเอียดและความถูกต้องของแผนที่สถานประกอบการ 11 18 16 1 1 1 3.79 .91 มาก 
3.2 การอ านวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง/การนัดหมายนเิทศ 18 23 5 - - 1 4.28 .65 มาก 
3.3 การให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการนิเทศ 11 27 8 1 - 1 4.02 .71 มาก 
3.4 ความรวดเร็วและทันการในการประสานงานนเิทศ 15 24 5 3 - 1 4.09 .83 มาก 
3.5 ความเหมาะสมของแบบประเมินนกัศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศ 10 28 7 1 - 2 4.00 .76 มาก 
3.6 ความเหมาะสมของแบบประเมินสถานประกอบการโดย

คณาจารย์นิเทศ 
9 29 6 1 - 3 4.00 .74 มาก 

3.7 ประโยชน์ของข้อมูลจากสถานประกอบการในการพัฒนา
รายวิชา/หลักสตูร ให้ทันสมัยและเหมาะสม 

11 29 5 2 - 1 4.04 .72 มาก 

3.8 โอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลยัและสถานประกอบการ 

12 23 11 1 - 1 3.98 .77 มาก 

4 การประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ 
 

      4.09 .60 มาก 

4.1 การประสานงานการจัดกิจกรรมอบรม ปฐมนิเทศ และ
สัมมนา เช่น การจัดให้คณาจารยพ์บนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงาน  การสมัภาษณ์หลังปฏบิัติงาน และการสัมมนาหลัง
ปฏิบัติงาน 

11 29 7 - - 1 4.09 .62 มาก 

4.2 การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดสัมมนาหลังกลับ มีความเหมาะสม 14 23 8 - 1 2 4.07 .83 มาก 
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หัวข้อประเมิน จ านวนผู้ให้คะแนน (คน) ค่าคะแนนความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 - ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

4.3 ความรวดเร็วในการแจ้งรายละเอยีดการจดักิจกรรมสัมมนา 
เช่น ช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ห้องและเวลา  และผล
การประเมินนักศึกษาโดยสถานประกอบการ 

15 20 11 - - 2 4.09 .76 มาก 

4.4 การจัดเอกสารประกอบการสัมมนาหลังกลับฯ มีความเหมาะสม 14 24 7 - - 3 4.16 .67 มาก 
5 การบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์        4.23 .65 มาก 

5.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมติร 21 20 4 - - 3 4.38 .65 มาก 
5.2 เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบค าถาม ช้ีแจง ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 16 22 6 - - 4 4.23 .68 มาก 
5.3 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 15 18 11 - - 4 4.09 .77 มาก 
5.4 เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย 16 22 7 - - 3 4.20 .69 มาก 
6 ภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของศูนย์  

สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ 
12 27 6 - - 3 4.13 .63 มาก 

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษา  

- 
ด้านการจัดหางานและการรบัรองคุณภาพงาน  

 อยากให้ทางสหกิจศึกษาดูเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลนักศึกษา ควรมีประสบการณ์การท างาน ไม่ใช่ให้พนักงานใหม่
มาดูแลนักศึกษาไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมและให้ค าปรึกษาแนะน าไม่ได้ดีเท่าท่ีควร 
ด้านการประสานงานนิเทศสหกิจศึกษา 

 ควรใช้ map scale 1:250000 เป็น standard ในการแสดงต าแหน่งของสถานประกอบการ 
 ในช่วงแรกของการนิเทศมีการนัดหมายสถานประกอบการผิดพลาด ท าให้สถานประกอบการต้องรออาจารย์นิเทศ ทั้งนี้

เกิดจาการไม่ได้ confirm ของเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก าหนด วิธีการปรับปรุงควรมีระบบการ Confirm ให้ชัด ใช้ SMS 
ช่วยด้วย 
ด้านการบริการและการประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ 

 เอกสารในการให้ข้อมูลมีจ านวนมาก และบางประเด็นค าถามมีความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่เคยให้ไปแล้ว 
 กระบวนการในการจัดการต่าง ๆ ของสหกิจศึกษาหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมควรมีการประสานงานกับประธาน

คณาจารย์นิเทศก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 อยากให้มีการปรับปรุงระบบออนไลน์เรื่องการวางแผนการนิเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานให้มากขึ้น 
 ในการประเมิน Online ในช่วงแรกระบบยังไม่เรียบร้อย และการประมวลผลช้ามาก เลยต้องกลับมาใช้การประเมินในกระ

ดาษเหมือนเดิม ซึ่งถ้าระบบเสถียรแล้วจะท าให้สะดวกมากและไม่ต้องใช้กระดาษ 
 
ค าชมเชย 

ไม่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของศนูย์โดยตรง แตผ่่านการประสานของอาจารย์ที่เป็นผูป้ระสานงาน ก็พบว่าการท างานกบั
เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจฯ มีความเรียบร้อยดีมาก 
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ตารางท่ี 12.7.5-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศที่มีต่อการให้บริการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคการศึกษาที่ 3/2557 

 

หัวข้อประเมิน จ านวนผู้ให้คะแนน (คน) ค่าคะแนนความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 - ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
 

      4.56 
 

.40 
 

มาก 

1.1 เนื้อหาของรายวิชาเตรียมสหกิจศกึษา  8 10 - - - - 4.44 .51 มาก 
1.2 การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างนักศึกษาและ

คณาจารย์ก่อนไปปฏิบัติงาน 
11 7 - - - - 4.61 .50 มาก 

1.3 การอบรมที่จดัขึ้น เช่น การอบรมบุคลิกภาพ กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมมัชฌมินิเทศ  

11 7 - - - - 4.61 .50 มาก 

2. การจัดหางานและการรับรองคุณภาพงาน 
 

      4.20 
 

.43 
 

มาก 

2.1 ขั้นตอน/กระบวนการสมัครงาน 6 11 1 - - - 4.28 .57 มาก 
2.2 ขั้นตอน/กระบวนการการรับรองงานสหกิจศึกษา 8 10 - - - - 4.44 .51 มาก 
2.3 คุณภาพของงาน 4 14 - - - - 4.22 .43 มาก 
2.4 ลักษณะงานมีความเหมาะสมตรงตามสาขาวิชา 6 12 - - - - 4.33 .49 มาก 
2.5 จ านวนต าแหน่งงาน 6 10 2 - - - 4.22 .65 มาก 
2.6 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 1 9 7 - - 1 3.65 .61 มาก 
3 การประสานงานนิเทศสหกิจศึกษา 

 
      4.19 

 
.61 

 
มาก 

3.1 รายละเอียดและความถูกต้องของแผนที่สถานประกอบการ 5 4 7 2 - - 3.67 1.03 มาก 
3.2 การอ านวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง/การนัดหมายนเิทศ 8 9 - - - 1 4.47 .51 มาก 
3.3 การให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการนิเทศ 7 10 - - - 1 4.41 .51 มาก 
3.4 ความรวดเร็วและทันการในการประสานงานนเิทศ 9 8 - - - 1 4.53 .51 มาก 
3.5 ความเหมาะสมของแบบประเมินนกัศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศ 8 8 1 - - 1 4.41 .62 มาก 
3.6 ความเหมาะสมของแบบประเมินสถานประกอบการโดย

คณาจารย์นิเทศ 
7 10 - - - 1 4.41 

 
.51 

 
มาก 

3.7 ประโยชน์ของข้อมูลจากสถานประกอบการในการพัฒนา
รายวิชา/หลักสตูร ให้ทันสมัยและเหมาะสม 

8 3 6 - - 1 4.12 
 

.93 
 

มาก 

3.8 โอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลยัและสถานประกอบการ 

6 6 5 - - 1 4.06 .83 มาก 

4 การประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ 
 

      4.41 .55 มาก 

4.1 การประสานงานการจัดกิจกรรมอบรม ปฐมนิเทศ และ
สัมมนา เช่น การจัดให้คณาจารยพ์บนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงาน  การสมัภาษณ์หลังปฏบิัติงาน และการสัมมนาหลัง
ปฏิบัติงาน 

9 8 1 - - - 4.44 
 
 

.62 
 
 

มาก 

4.2 การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดสัมมนาหลังกลับ มีความเหมาะสม 10 7 - - - 1 4.50 .62 มาก 
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หัวข้อประเมิน จ านวนผู้ให้คะแนน (คน) ค่าคะแนนความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 - ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

4.3 ความรวดเร็วในการแจ้งรายละเอยีดการจดักิจกรรมสัมมนา 
เช่น ช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ห้องและเวลา  และผล
การประเมินนักศึกษาโดยสถานประกอบการ 

6 9 2 - - 1 
4.24 .66 

มาก 

4.4 การจัดเอกสารประกอบการสัมมนาหลังกลับฯ มีความเหมาะสม 9 8 - - - 1 4.44 .62 มาก 
5 การบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์  

 
      4.56 .50 มาก 

5.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพและเป็นมติร 12 5 1 - - - 4.61 .61 มาก 
5.2 เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบค าถาม ช้ีแจง ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 10 8 - - - - 4.56 .51 มาก 
5.3 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 9 9 - - - - 4.50 .51 มาก 
5.4 เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย 10 8 - - - - 4.56 .51 มาก 
6 ภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของศูนย์  

สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ 
 

8 10 - - - - 4.44 .51 
มาก 

 รวม       4.38 .38  

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 
ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษา  

 การเขียนรายงานและการน าเสนอ อยากให้เพ่ิมเติมเรื่อง การแทรกรูป ตาราง สมการจะต้องใส่ชื่อ (รูปที่ 1....,ตารางที่ 
1....,สมการ (1) และในเนื้อความต้องอ้างถึงตามชื่อท่ีใส่ 

 เพ่ิมเติมการเขียนเอกสารอ้างอิงให้ถูกหลักการ เช่น การอ้างจากหนังสือ , การอ้างจากข้อมูลออนไลน์ 
 

ด้านการจัดหางานและการรบัรองคุณภาพงาน  
- 

ด้านการประสานงานนิเทศสหกิจศึกษา 
 - 
ด้านการบริการและการประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (หรือนักศึกษากลับจากสถานประกอบการ) น่าจะส่งให้สาขาฯ ก่อนวันสัมมนา เพ่ือคณาจารย์จะได้

ตรวจสอบหรือศึกษาข้อมูลดูก่อน 

ค าชมเชย 
- 
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ตารางที่ 12.7-6  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน                    
  ปีการศึกษา 2557 แยกตามภาคการศึกษา (จาก 5 คะแนน) 

 

ที ่ หัวข้อประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 1/2557 
 

2/2557 3/2557 

1 ความเข้าใจในปรัชญาของหลกัสตูรสหกิจศึกษา 3.80 3.91 4.06 3.92 
1.1 เจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร 3.79 3.93 4.08 3.93 
1.2 พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) 3.95 4.03 4.17 4.05 
1.3 พนักงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานด้วย 3.66 3.77 3.96 3.80 

2 การจัดการและสนบัสนนุการปฏบิัติงานสหกิจศกึษา 4.03 4.04 4.19 4.09 
2.1 การประสานงานและจดัการดแูลนักศึกษาภายใน

สถานประกอบการ 
3.96 4.00 4.11 4.02 

2.2 การให้ค าแนะน าดูนักศึกษาของฝ่ายบุคคล 3.94 3.97 4.08 4.00 
2.3 บุคลากรในสถานประกอบการให้ความสนบัสนุนและ

เป็นกันเอง 
4.18 4.17 4.36 4.24 

3 คุณลักษณะและคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย (Job 
Description) 

3.89 3.89 4.05 3.94 
3.1 ปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย 3.86 3.85 4.08 3.93 
3.2 งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของ

นักศึกษา 
3.85 3.84 3.98 3.89 

3.3 งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับที่บริษัทเสนอไว้ในแบบ
เสนองาน 

3.91 3.93 4.08 3.97 
3.4 งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา 3.89 3.87 4.01 3.92 
3.5  ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นักศึกษาได้รับ

มอบหมาย 
3.91 3.94 4.13 3.99 

4 การมอบหมายงานและการติดตามงานของ (Job 
Supervisor) 

4.01 4.09 4.13 4.08 
4.1 สถานประกอบการจดั Supervisor ดูแลนักศึกษา

ตั้งแต่วันแรกที่เข้างาน 
4.11 4.26 4.27 4.21 

4.2 ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์วิชาชีพของ 
Supervisor 

4.23 4.29 4.28 4.27 
4.3 เวลาที่ Supervisor ให้แก่นักศึกษาด้านการ

ปฏิบัติงานและเขียนรายงาน 
3.87 3.89 3.98 3.91 

4.4 ความสนใจของ Supervisor ต่อการให้ค าปรึกษางาน
และมอบหมายงาน 

3.97 4.05 4.16 4.06 
4.5 การให้ความส าคญัต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของ Supervisor 
4.05 4.11 4.15 4.10 

4.6 ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับ
นักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน 

3.89 4.02 4.01 3.97 
4.7 การดูแลจัดท าแผนงานตลอดระยะเวลาของการ

ปฏิบัติงาน 
3.92 4.02 4.08 4.01 
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ที ่ หัวข้อประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 1/2557 
 

2/2557 3/2557 

5 นักศึกษาพอใจโดยภาพรวมต่อสถานประกอบการ 4.05 4.07 4.13 4.08 
6 เกี่ยวกับงานที่นักศกึษาปฏิบัติในสถานประกอบการ 4.06 4.07 4.27 4.13 
 6.1 มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 4.09 4.08 4.27 4.15 
 6.2 มีการน างานของนักศึกษาไปใช้จริง 3.99 4.04 4.24 4.09 
 6.3 เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและพนักงาน

ในสถานประกอบการ 
4.09 4.11 4.30 4.17 

 เฉลี่ยรวม 3.95 4.01 4.14 4.04 
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ตารางท่ี 12.7-7 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ         
                    ในปีการศึกษา 2557 แยกตามภาคการศึกษา (จาก 5 คะแนน) 

 
 

ที ่ หัวข้อประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2557 2/2557 3/2557 

1 รูปแบบของการจัดการระหว่างการปฏิบัติงาน 4.04 3.98 4.07 4.03 

1.1 นักศึกษาต้องมีความพร้อมทางด้านวิชาการและวุฒิ
ภาวะ 

4.04 
 

3.97 
 

3.97 
 

3.99 
 

1.2 ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 4.05 3.83 4.13 4.00 

1.3 นักศึกษาปฏิบัติงานโดยมี Job description ที่
ชัดเจน 

4.00 
 

3.86 
 

3.92 
 

3.93 
 

1.4 สถานประกอบการจดัให้ม ีSupervisor เป็นหัวหน้า
งานนักศึกษา 

4.26 
 

4.24 
 

4.30 
 

4.27 
 

1.5 การก าหนดให้นักศึกษาเขียนรายงานให้สถาน
ประกอบการ 1 เรื่อง 

4.02 
 

4.01 
 

4.10 
 

4.04 
 

1.6 ประโยชน์ของรายงานที่นักศึกษาเขียนต่อสถาน
ประกอบการ 

4.02 
 

4.02 
 

4.07 
 

4.04 
 

1.7 การจัดให้มีการนเิทศงานโดยคณาจารย์ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 

4.34 
 

4.20 
 

4.31 
 

4.28 
 

1.8 การนิเทศงานเป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา 4.32 4.19 4.23 4.25 

1.9 การนิเทศงานเป็นประโยชน์ตอ่สถานประกอบการ 4.11 4.02 4.03 4.05 

1.10 สวัสดิการและค่าตอบแทน 3.32 3.43 3.61 3.45 

1.11 ความเหมาะสมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.97 3.98 4.02 3.99 
2 รูปแบบและประโยชนข์องกจิกรรมหลังกลับจากสถาน

ประกอบการ 
4.14 

 
4.04 

 
4.16 

 
4.11 

 

2.1 รูปแบบและประโยชน์ของกิจกรรมสัมภาษณ์
นักศึกษา 

4.11 
 

4.01 
 

4.14 
 

4.09 
 

2.2 รูปแบบและประโยชน์ของกิจกรรมสัมมนานักศึกษา 4.16 4.06 4.18 4.13 
 รูปแบบการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ  4.06 4.01 4.11 4.06 
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ยุทธศาสตร์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การธ ารงรักษาความเป็นผู้น าและพัฒนางานสหกิจศึกษาเพื่อก้าวสู่นานาชาติ 

มาตรการที่ 1.1 ส่งเสริมการด าเนินงานสหกิจศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
แนวทางท่ี 1.1.1 ยกระดับความเป็นผู้น าในการจัดสหกิจศึกษาให้ได้มาตรฐาน สกอ. 
แนวทางท่ี 1.1.2 พัฒนาระบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางท่ี 1.1.3 พัฒนาการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาเข้าสู่ระดับนานาชาติ 
แนวทางท่ี 1.1.4 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างยั่งยืน 

 มาตรการที่ 1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
  แนวทางท่ี 1.2.1 ส่งเสริมให้ผลงานสหกิจศึกษาเป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางท่ี 1.2.2 ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
แนวทางท่ี 1.2.3 เข้าร่วมงานการเสนอผลงานสหกิจศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 
แนวทางท่ี 1.2.4 ตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยว ข้องกับสหกิจศึกษาในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
แนวทางท่ี 1.2.5 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ด้านสหกิจศึกษา 
แนวทางท่ี 1.2.6 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านสหกิจศึกษา 
แนวทางท่ี 1.2.7 ส่งเสริมการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษา 

 มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  แนวทางท่ี 1.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ฯ  

ให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 1.3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือตอบสนองความต้องของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กับงานสหกิจศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ 
 มาตรการที่ 2.1 เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  แนวทางท่ี 2.1.1 ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน 

แนวทางท่ี 2.1.2 เสริมสร้างความร่วมมือกับสาขาวิชาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 มาตรการที่ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานของนักศึกษาและบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางท่ี 2.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาหลักสูตร 

แนวทางท่ี 2.2.2 พัฒนาหรือประยุกต์แบบทดสอบส าหรับการวัดทักษะต่างๆ  
เพ่ือให้นักศึกษาประเมินความพร้อมของตนเอง 

 มาตรการที่ 2.3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือก้าวสู่โลกอาชีพ 
  แนวทางท่ี 2.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกอาชีพ 

แนวทางท่ี 2.3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนส าหรับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่ดี 
 มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้คล่องตัว อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  แนวทางท่ี 3.1.1 พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นการลดขั้นตอนการท างานและการพัฒนา 

ไปสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
แนวทางท่ี 3.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรการบริหารงานคุณภาพ ISO 

 มาตรการที่ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตามและประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของศูนย์ฯ  
จากผู้เกี่ยวข้อง 

  แนวทางท่ี 3.2.1 พัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุง 
และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

แนวทางท่ี 3.2.2 จัดท าระบบเก็บข้อมูลผลการติดตามเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 มาตรการที่ 3.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลหรือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  แนวทางท่ี 3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีดความสามารถ 

และเป็นที่ยอมรับขององค์กร 
แนวทางท่ี 3.3.2 ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของศูนย์ฯ 

 มาตรการที่ 3.4 สนับสนุนและสร้างสภาพ แวดล้อมที่ดีให้เหมาะสมกับการท างาน 
  แนวทางท่ี 3.4.1 สร้างการท างานให้สอดคล้องกับหลักการ Happy Work Place  

แนวทางท่ี 3.4.2 ส่งเสริมการจัดท า 5ส ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ 
แนวทางท่ี 3.4.3 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ภายในศูนย์ฯ 
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สรุปรางวัลการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย 
เครือข่ายสหกิจศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    :  แม่ข่าย 
 

ประเภทรางวัล รายละเอียดผลการคัดเลือกฯ 
ก. ประเภทสถาบัน 

1 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ชื่อสถานศึกษา :     ไม่เสนอ 
   2 สถาบันศึกษาด าเนนิการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   3 สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ
ดีเด่น 

ชื่อสถานศึกษา :     ไม่เสนอ 

ข. ประเภทนักศึกษา 
   4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ชื่อนักศึกษา : นางสาวนชิดา  จมิขุนทด 

ชื่อโครงงาน : Impact of Inle soil and Aungban soil for growth of  
                 sweet pepper 
สาขาวชิา : เทคโนโลยีการผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สังกัดสถานศึกษา : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานประกอบการปฏิบตัิงาน : บริษัท BIG M GROUP SERVICES Co,.Ltd    
                                      ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

ค. ประเภทผู้ปฏบิัติการ 
   5 ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ชื่อผู้ปฏิบัตงิาน :    อาจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬ ี

ต าแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     
สังกัดสถานศึกษา : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

   6. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถาน
ประกอบการ 

ชื่อผู้ปฏิบัตงิาน :   คุณธนชัพร   พรหมทันต์ 
ต าแหน่ง :    ผู้อ านวยการบริหารก าลังคน          
สังกัดสถานประกอบการ :  ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกร จ ากัด 
เสนอโดย  :     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      

ง. ประเภทสถานประกอบการ 
   7 สถานประกอบการขนาดใหญ่  
      ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 

ชื่อสถานประกอบการ : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   
                            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เสนอโดย (ม/ส) :        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      

  8 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  
     ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จ ากัด 
เสนอโดย (ม/ส) :      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี        
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จ. ประเภทโครงงาน/ผลงาน 
  9 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และ  
     เทคโนโลย ี

ชื่อโครงงาน : การเพิ่มยอดผลิตโดยการลดเวลาในกระบวนการรีดขึ้นรูปล้อ 
                 รถยนต์รุ่น TE7 - 555A บริษัทเอนไก ไทย จ ากัด 
ชื่อนักศึกษา : นายธานนท์ พานชินอก 
สาขาวชิา/คณะ : สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
                     คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สังกัดสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สถานประกอบการ : บริษัทเอนไก ไทย จ ากัด 

 10 โครงงาน/ผลงานดีเดน่ ด้านสังคมศาสตร์  
      มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 

ชื่อโครงงาน:ศึกษาแนวทางการแกป้ัญหาการสญูเสียโอกาสที่เกิดจากกระบวนการผลติ 
ชื่อนักศึกษา : นางสาวธิติพร   พรมค า 
สาขาวชิา/คณะ : เทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์)  
                     ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม 
สังกัดสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
สถานประกอบการ : บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ ากัด 

 11 โครงงาน/ผลงานดีเดน่ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อนักศึกษา : ไม่เสนอ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  2 

ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 771/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2557 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  4 
รายชื่อบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
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ตารางรายชื่อและวุฒิการศกึษาของบุคลากรศูนย์สหกจิศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ปีการศกึษา 2557 

  

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชยั  วิจิตเสถียร - วิทยาศาสตรบัณฑิต (Industrial Chemistry) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Environmental  
  Technology) 
- Ph.D. (Environmental Technology and  
  Management)    

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี  
 

- บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี)  
- MBA  
- Ph.D. (Business Administration) 

3 นางศิริรัชนี  ฉายแสง - บริหารธุรกิจ (โฆษณา-ประชาสัมพันธ์)   
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

4 นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร - ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) 
5 นางสาวกมลวรรณ  บัณฑิตสาธิสรรค์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศล) 
6 นางกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป-บัญชี) 
7 นางช่อทิพย์ ฤาเดช - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
8 นางสาวกัญพัชญ์  ทองค า - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
9 นางธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม - วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต                

  (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 
10 นางสุภี  เขื่อนโพธิ์ - ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) 
11 นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 
12 นางวัชรีพร  นิลรัตน์ - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

- ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาและ
การสื่อสาร) 

13 นางสาวเบญจพร  ศุภรทรัพย์ - การจัดการบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
14 นางสาวพัชรี  ขอผลกลาง - การจัดการบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
15 นางสาวภัทรียาพัศ   ทองลพธนัชพร - การจัดการบัณฑิต (การจัดการการตลาด) 
16 นางสาวภัทร์พิรัล  ภูนนทิวรรธน์ - วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
17 นางสาวกฤชญา เชื้อจันทึก - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

   สาขาการตลาด 
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