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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประจ าปีการศึกษา 2558 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพในรอบปีการศึกษา 2558 (กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2559) โดยมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง
กับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคม    สหกิจ
ศึกษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในมิติ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ 

ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.82 (จาก
ระดับคะแนน 5) ประกอบด้วย 

องค์ประกอบท่ี  1 การบริหารจัดการ 
ประกอบด้วยด้านการบริหารและการจัดการ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาองค์กรประกอบด้วย 8 ตัว

บ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จ านวน 7 ตัวบ่งชี้  และระดับคะแนน 4 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 3 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และระดับคะแนน 4 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  

จากผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา  ศูนย์           
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขของหน่วยงาน ดังนี้ 
 
จุดเด่น 

 มีการด าเนินงานอยู่ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

 มีแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ 

 สถานประกอบการได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 มีการน าผลการประเมินทุกภารกิจมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษา  
 

 
 



ข 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

 ควรมีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

 
จุดอ่อน 

 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศมีจ านวนน้อย 

 พัฒนาการของนักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 
แนวทางการแก้ไขจุดอ่อน 

 ส านักวิชาควรมีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

 ควรมีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 

  ควรมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

 
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (หากมี) 

ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จ านวน 
2 ราย ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนื่อง
ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ได้แก่ นางสาวสุภางค์  อิงคนินันท์ 
นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 2/2558 ณ Hino motors, Ltd.   ประเทศญี่ปุ่น ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
ระดับชาติ และนายภานุเดช  สารพัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นระดับชาติ  
 



 
ค ำน ำ 

 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report: SAR) ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคม           
สหกิจศึกษาไทย เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ และการประเมินผลการด าเนินงานใน     
ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการประเมินตนเองและใช้ส าหรับการจัดท ารายงานฉบับนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความ
บกพร่องหรือน าเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดประการใด ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะจากท่าน
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ต่อไป 

 
 

                                                                        
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร 
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ลักษณะองค์กร 

 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 าเนินงานด้านสหกิจ
ศึกษาแล้ว ยังเป็นหน่ายงานด าเนินการ “งำนพัฒนำอำชีพ” เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีพ และ มีความพร้อมในการท างานหลังจากจบการศึกษา เนื่องจากสหกิจศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งใน
การพัฒนาอาชีพของนักศึกษาในอนาคต โดยนักศึกษามีโอกาสไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพก่อนจบการศึกษา 
ท าให้สามารถค้นพบตนเองได้ว่ามีความชอบและมีความถนัดในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเรียน ซึ่งนักศึกษายังมี
โอกาสที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองได้หากพบว่าสิ่งที่สนใจนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตนเองมีความถนัด  
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 ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 

1. บริกำรขององค์กร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจะท าหน้าที่จัดหางานให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการเข้าสู่โลกอาชีพ ท าหน้าที่ประสานงานนิเทศโดย
ประสานกับสถานประกอบการ นักศึกษาและคณาจารย์เพ่ือวางแผนการเดินทางนิเทศงานนักศึกษาแต่ละ
ภาคการศึกษา นอกจากนี้แล้วยังบริการให้สถานประกอบการเข้ามาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน การ
บริการศกึษาดูงานและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาส าหรับหน่วยงานที่สนใจ  

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 

3. ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา บุคลากรของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 2 คน ท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ และบุคลากรสายปฏิบัติงานวิชาชีพ
และบริหารงานทั่วไป จ านวน 16 คน ดังนี้ 
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ตารางแสดงกลุ่มและประเภทบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา 

บุคลำกร หน้ำที่ ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 

1. สำยวิชำกำร ผู้บริหำร ปริญญำเอก 2 

2. สำยปฏิบัติงำนวิชำชีพและบริหำรงำนทั่วไป 
2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ประสานงาน งบประมาณ 

งานประชุม งานพัสดุ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

1 
2 
1 

2.2 ฝ่ายพัฒนางานสหกิจ
ศึกษา 

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

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

3 
3 

2.3 ฝ่ายพัฒนาอาชีพ เตรียมความพร้อมนักศึกษา พัฒนา
อาชีพและจัดกิจกรรมเรียนรู้ผลสะท้อน
กลับของนักศึกษาสหกิจศึกษา และ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

2 
1 

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 
ปริญญาโท 

2 
1 

4. อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสาน
ภารกิจ” โดยใช้ทรัพย์กรที่มีอยู่และความช านาญของบุคลากรร่วมกันแบบรวมศูนย์ และมีหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่สนับสนุนภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วย 1) ศูนย์บริการการศึกษาให้บริการเรื่องงาน
ทะเบียนและบริการห้องเรียนส าหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
2) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 3 ) 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร 4) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ให้บริการด้านสื่อและแหล่งความรู้    5) ส านักวิชาที่ก าหนดการจัดสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้บริการด้านวิชาการ  6) ส่วนการเงินและบัญชี ในการบริการด้านการเงินต่าง ๆ 7) ส่วนอาคาร
สถานที่ ให้บริการด้านยานพาหนะ  
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5. 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 

 
6. งบประมำณ    

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 

1. โครงสร้ำงองค์กร 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดยมี

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ 
อธิกำรบด ี

โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 

 
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา 
งานสหกิจศึกษา 

 
 

หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนาอาชีพ 

 
 

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ 
สหกจิศึกษา 
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2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

 สภำวกำรณ์ขององค์กร 

   ก. 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 

3. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
- การร่ วม เป็ นสมาชิ ก เครือข่ ายสหกิ จศึ กษ า เช่น  เครือข่ าย พัฒ นาสห กิจศึ 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) 

   ข. บริบทเชิงกลุยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งม่ันให้บริการที่เป็นเลิศ และด ารงความเป็น
ผู้น า  สหกิจศึกษาของประเทศเพ่ือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

 

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รำยละเอียด 

ด้านกิจการ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงาน   
สหกิจศึกษาของ มทส. และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษารูปแบบสห
กิจศึกษาของประเทศ 

ด้านปฏิบัติการ ยึดหลัก “รวมบริการประสารภารกิจ” 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในวง
กว้าง 

แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในฐานะหน่วยงานต้นแบบการจัด
การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อมในการท างานผ่านกระบวนการสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

ด้านบุคลากร มีจิตใจให้บริการ 
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ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 

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

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานตามผลการตรวจประเมนิปีการศึกษา 2557 
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การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน  
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน/ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2557  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 
 
1. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 จากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน และผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มทส. ปีการศึกษา 2557 
ข้อสังเกต 

1. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 ควรระบุให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีพัฒนาการดีขึ้นในพันธ
กิจใดบ้าง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องและบรรลุผลตามอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยอย่างไร (ให้ความส าคัญกับความส าเร็จตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ มากกว่า
ระดับคะแนน) เช่น บัณฑิต มทส. มีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่ตั้งไว้แล้วหรือไม่ หรือ การ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเอกลักษณ์ มทส. แล้วหรือไม่ อย่างไร จะวัดอย่างไร จะ
ปรับปรุงอย่างไร นอกจากนี้ ควรพิจารณาว่าผลคะแนนตัวเลขสัมพันธ์กับคุณภาพอย่างไร คะแนน
ที่ได้น าไปสู่ข้อเสนอแนะใดบ้าง เช่น คะแนนสูงก่อให้เกิดอะไร/น าไปสู่อะไร คะแนนต่ าเกิดจาก
สาเหตุใด/จะแก้ปัญหาอย่างไร ระดับคะแนนที่สูงสะท้อนคุณภาพจริงหรือไม่ 

การด าเนินงานตามข้อสังเกต/เสนอแนะ 
ผลการด าเนินงานจากการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2557  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการยกระดับความเป็นผู้น าในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสห
กิจศึกษา รวมถึงมีการพัฒนาระบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ภาคอุตสาหกรรม เช่น มีความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับเครือเบทาโกร  กลุ่มน้ าตาลมิตรผล 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพัฒนาการด้านการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ  จะเห็นได้จากจ านวน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้นทั้งที่ไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ และนักศึกษาจากต่างชาติเข้ามา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย  ตลอดจนมีการขยายเครือข่ายการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยังทวีปอ่ืน  
ๆ  ส่งผลให้นักศึกษาของ มทส.ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 2 ปีซ้อน (พ.ศ.
2558 และ พ.ศ. 2559)  นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education" 
ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ WACE ISO @SUT ส่งผลให้
สมาคมสหกิจศึกษาโลกเล็งเห็นศักยภาพในการเป็นจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการสหกิจศึกษา
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โลกครั้งที่ 20 ในปี พ.ศ 2560 ของมหาวิทยาลัย  ในส่วนที่ยังไม่บรรลุผล ได้แก่ ประเด็นอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาบางส่วนยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง นั้นได้น าไปสู่การเป็นนโยบายมหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ  ได้มีการด าเนินงานเพ่ิมเติม เช่นการจัดส่งคณาจารย์ไปอบรม การเชิญหน่วยงานที่
รับผิดชอบมาจัดอบรมให้คณาจารย์ มทส.เป็นต้น  และประเด็นขาดการพบปะระหว่าง
ผู้ประกอบการ นักศึกษา และอาจารย์นิเทศ ก่อนการไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ได้มีการจัดท า
โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มเติม 

 
2. มหาวิทยาลัยควรสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในทุกภารกิจ ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม) ในด้านภารกิจการเรียนการสอน ควรปลูกฝัง
อาจารย์ตั้งแต่แรกเข้าให้ค านึงถึงเรื่องการสร้างนวัตกรรมในการท างานทุกงาน เช่น การจัด
หลักสูตรแบบใหม่  วิธีการศึกษาแนวใหม่ การท างานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ท าให้เกิด
นวัตกรรม (เช่น การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ มทส. และไก่เนื้อโคราช) และน ามาเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมที่สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การสร้าง
บรรยากาศในมหาวิทยาลัย การจัดหลักสูตร joint degree, dual degree ฯลฯ การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ บัณฑิตต้องสร้างนวัตกรรมได้ คือ การ
น าความรู้ไปวิเคราะห์แก้ปัญหาและสามารถสร้างนวัตกรรมเองได้โดยเชื่อมโยงการวิจัย 

การด าเนินงานตามข้อสังเกต/เสนอแนะ 
  ร่วมสร้างบรรยากาศการเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศกับนักศึกษาต่างชาติ 

3. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาจก าหนด     ตัวบ่งชี้โดยพิจารณาจากจ านวนบัณฑิตที่ท างาน

ในต่างประเทศ นอกจากนี้อาจจะต้องหากลไกส่งเสริมให้ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ 

การด าเนินงานตามข้อสังเกต/เสนอแนะ 
จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ 
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2. การด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

1) องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ข้อสังเกต 

1. กิจกรรมการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ามีน้อย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีความร่วมมือระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เทคโนธานี สมาคมเทคโนโลยี      

สุรนารี (สมาคมศิษย์เก่า) จัดให้มีข้อมูลและข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ

ของศิษย์เก่าอย่างกว้างขวาง 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
-  สนับสนุนข้อมูลความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
- เผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ 
  หน่วยงาน 

2. นักศึกษายังมีทักษะทางด้านการใช้ภาษา และวัฒนธรรมต่างประเทศไม่เพียงพอตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่เหมาะสม

กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน 
career skills, life skills, learning skills 

2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3. ควรก าหนดผู้รับผิดชอบหลักด้านการพัฒนาทักษะความเข้าใจ การใช้ภาษา และวัฒนธรรมต่างประเทศ 
และก าหนดมาตรการส่งเสริมให้เหมาะสม เช่น การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
พัฒนาทักษะอาจารย์เกี่ยวกับการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมนักศึกษาแลกเปลี่ยน สร้าง
สภาพแวดล้อมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
  - จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

- สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี 

 
องค์ประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ี 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน  
 
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. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มี
การน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 

4. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับระดับสถาบัน 

 

5. ผู้บริหารมีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

ผู้บริหารได้มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน โดยถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
ในรูปแบบรายงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ การจัดประชุมเพ่ือให้รับทราบโดยทั่วกันเป็นต้น 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1) 
2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดยก าหนดให้มีหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายเพ่ือรับผิดชอบใน
การด าเนินงานและติดตามงานของฝ่ายเพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหาร ซึ่งภายในฝ่ายจะมีการประชุมหารือเพ่ือหา
ข้อสรุปของฝ่ายก่อนน าเสนอ ก าหนดให้หัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
เพ่ือร่วมรับทราบข้อสังเกตข้อเสนอแนะของกรรมการและน ามาด าเนินการและปรับปรุงการด าเนินงาน
นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการจัดประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกเดือนหรือตามความจ าเป็น ตลอดจนการด าเนินงานใน
รูปคณะท างานต่าง ๆ เช่น คณะท างานจัดสัมมนาหน่วยงาน คณะท างานจัดกิจกรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต 
มทส. เป็นต้น 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.2-1 และ 1.1.2-2)  
3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ โดยจัดให้มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย การจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับ
การอบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นกับภารงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.3-1)    
4. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และ/หรือ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับระดับสถาบัน 
        ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และ/หรือ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับระดับสถาบัน โดยมอบหมายภารงาน กิจกรรม และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการและรายงานผล และได้มอบหมายฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นฝ่าย
ติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ เสนอผู้บริหารรับทราบหรือพิจารณา ในกรณีที่ผลการ
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ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการหรือคาดว่าจะไม่เป็นไปตามแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะน าเสนอที่
ประชุมหัวหน้าฝ่ายของหน่วยงานเพื่อร่วมพิจารณา 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.4-1)       
5. ผู้บริหารมีการบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาฯ บริหารงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา โดยมุ่ งเน้นการด าเนินงานที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้ เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย นักศึกษา สถานประกอบการ คณาจารย์ หน่วยงานหรือองค์กรที่มารับบริการจากศูนย์สหกิจ
ศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
นักศึกษา  ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ รวมถึง
นักศึกษากลับจากสถานประกอบการ ได้มีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นนักศึกษา คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 
สถานประกอบการ เพ่ือให้มีการจัดเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น หัวข้อการจัดเตรียม
ความพร้อม กิจกรรมเสริมทักษะส าหรับนักศึกษา หรือการให้ประเมินความพึงพอใจวิทยากรที่มาจัดเตรียม
ความพร้อม เพ่ือให้สามารถมีการปรับเปลี่ยนวิทยากรให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของนักศึกษา เมื่อนักศึกษา
จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ได้มีการส ารวจความสนใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสถานที่  (ภูมิภาค) 
ลักษณะงาน ประเภทสถานประกอบการ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอชื่อสถานประกอบการที่สนใจ ทั้งนี้
เพ่ือให้การจัดหางานสหกิจศึกษาตรงกับความต้องการของนักศึกษา และขณะที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ จะมีแผนให้นักศึกษารายงานผลกลับมาในสัปดาห์ ที่ 2 6 และ 10 เพ่ือรายงานปัญหาอุปสรรค 
และเมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานยังได้ส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ตลอดจนการสัมภาษณ์เพ่ือให้
นักศึกษาได้สะท้อนผลจากการปฏิบัติงาน น าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนินงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา
ถัดไป 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.5-1)       
คณาจารย์    ผู้บริหารก าหนดให้มีการสอบถามความพึงพอใจของคณาจารย์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
น ามาปรับปรุงการด าเนินงานประกอบด้วย การจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษา การจัดหางาน การประสานงาน
นิเทศ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมประเมินการเรียนการสอนซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นทุกภาคการศึกษาเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
และศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก าหนดจัดให้มีประชุมประธานคณาจารย์นิเทศทุกปีการศึกษาเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนการวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์กับส านัก
วิชาต่าง ๆ ในปีถดัไป  
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.5-2)       
สถานประกอบการ  ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการต่าง ๆ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัด
ให้มีการสอบถามความคิดเห็นของสถานประกอบการเพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความคาดหวังของสถานประกอบการ เช่น ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานของศูนย์สหกิจ
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ศึกษาฯ การปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของนักศึกษาตลอดจนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ รวมถึงข้อคิดเห็นต่อคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา เป็นต้น 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.5-3)       
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา  ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีการให้บริการบรรยายหรือไปเป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา ได้มีการประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ของผู้มารับบริการทุกครั้ง 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.5-4) 

 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

5 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 1.1.2-1 ปฏิทินการจัดประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หน้าที่ 64-65 
เอกสารประกอบที่ 1.1.3-2 โครงการจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี 2558-2559 หน้าที่ 66-69 
 
เอกสารอ้างอิง: 
เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1 แผนกลยุทธ์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
                                       (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58  
เอกสารประกอบที่ 1.1.4-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ศูนย์สหกิจศึกษา 
       และพัฒนาอาชีพ                
       (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
                 (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-2 รายงานการจัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษา 2558 
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-3 รายงานการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. ปีการศึกษา 2558  
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-4 รายงานผลการด าเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
                                    ประจ าปีการศึกษา 2558 
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-5  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่มาศึกษางาน ปีการศึกษา 2558 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58
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ตัวบ่งช้ี 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน    (1 ต.ค. 57-30 ก.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  โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย 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 และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือ
พิจารณา 

 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและ
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือพิจารณา 

 



15 

 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ 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 
(ดังเอกสารประกอบท่ี 1.2.1-1  1.2.1-2  1.2.1-3  1.2.1-4 1.2.1-5 1.2.1-6 1.2.1-7) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่ายภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
พนักงานทุกคนทุกฝ่ายได้รับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดท าแผน     
กลยุทธ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปี 2557-2559 ในการประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาศูนย์    
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และยังมีการจัดท าแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ พ.ศ. 2557 -2559 เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.2.2-1) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ครบทุกพันธกิจ 
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ โดยแผนกลยุทธ์ของศูนย์จะมีการก าหนดเป้าประสงค์     
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (KPIs) ของการด าเนินงานและผลผลิตที่ชัดเจนสามารถวัดได้  ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.2.3.1-1) 
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก าหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 33 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1 ) มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าสหกิจศึกษาในระดับชาติ (4 ตัวบ่งชี้) 
2)   พัฒนาการและความก้าวหน้าทางสายงานที่ชัดเจนของนักศึกษาสหกิจศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) 
3)  คณาจารย์นิเทศ (2 ตัวบ่งชี้) 
4)  การมีส่วนร่วมสถานประกอบการ (2 ตัวบ่งชี้) 
5)  เครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษา (6 ตัวบ่งชี้) 
6)  คุณภาพการจัดสหกิจศึกษา (3 ตัวบ่งชี้) 
7)  การพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ (4 ตัวบ่งชี้) 
8)  นักศึกษาได้รับการเตรียม ความพร้อมก่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ เข้าสู่งานอาชีพ 

หลังส าเร็จการศึกษา (5 ตัวบ่งชี้) 
9)  พัฒนาการของนักศึกษา ก่อนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (3 ตัวบ่งชี้) 
10) ระบบบริหารจัดการ (1 ตัวบ่งชี้) 
11 การประกันคุณภาพการศึกษา (1 ตัวบ่งชี้) 

(ดังเอกสารประกอบท่ี 1.2.4-1) 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

มีศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี สามารถบรรลุตัวบ่งชี้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มี 
33 ตัวบ่งชี้ และบรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 96.97  

6. มีการติดตามประเมินผลตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสละ 1 ครั้ง  
โดยน าเข้าที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายประจ าเดือนของศูนย์ และรายงานผลต่อส่วนแผนงานซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
ที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพ่ือพิจารณา  

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. 2558 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบตามหนังสือที่ ศธ 5638/ว.12 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 ส าหรับคณะกรรมภายใน และ ศธ 
5638/ว 20 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 ส าหรับกรรมการภายนอก (ดังเอกสารอ้างอิง 1.2.7-1) 
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8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ เพ่ือขอความเห็นชอบก่อน มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ มาด าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานของศูนย์ 
 (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.2.8-1) 

การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

5 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน 
เอกสารประกอบที่ 1.2.4-1  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด  
                                   ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57- ก.ย.58) หน้าที่ 70-72 
เอกสารประกอบที่ 1.2.7-1  หนังสือแจ้งเวียนขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ.     
     2558 หน้าที่ 73-78 
เอกสารอ้างอิง :   
เอกสารประกอบที่ 1.2.1-1-1.2.1-5     
      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=QA58) 
เอกสารประกอบที ่1.2.1-6 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11    (พ.ศ. 2555 - 2559) 
                    (ที่อยู่เว็บไซต์  http://web.sut.ac.th/dpn/) 
เอกสารประกอบที ่1.2.1-7  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ปี   (http://web.sut.ac.th/dpn/)   
เอกสารประกอบที่ 1.2.2-1 แผนกลยุทธ์การด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 2557 - 2559    
        (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที่ 1.2.3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
         (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที ่1.2.8-1 รายงานคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2556  
                        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58)     

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
http://web.sut.ac.th/dpn/
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
 
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 

ไม่มีความเสี่ยงสูง 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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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 
(ดังเอกสารประกอบท่ี 1.3.1-1) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพียงด้านเดียวตามบริบทของศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คือ “ด้านการปฏิบัติงาน (O)” ตามค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง SUT-RM1  (ดังเอกสารอ้างอิง 1.3.2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
โดยแต่ละฝ่ายของศูนย์ที่เก่ียวข้องจะท าการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยง ตามรายงานแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน-SUT-RM2 (ดังเอกสารอ้างอิง 1.3.3-1) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
ไม่มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงจึงไม่มีการจัดท 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 2559  (ดังเอกสารอ้างอิง 1.3.5-1) 

6. การน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
มีการน าผลการประเมินความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทส. ปี  2559  ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป มีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ  
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การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
          6 ข้อ 

5 6 ข้อ  

 
 
รายการหลักฐาน  : - 
 
เอกสารอ้างอิง: 
เอกสารประกอบที่ 1.3.1-1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 153/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหาร   
                                  ความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557  
เอกสารประกอบที่ 1.3.2-1  ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง (SUT-RM1)  
                  (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที่ 1.3.3-1  รายงานแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (SUT-RM2)  
                 (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    :    ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี           :    กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  

(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ แต่ยัง

ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ ไม่มีการ

วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

สามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 

การด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 

ผลการด าเนินงาน

ของระบบดีท าให้

เกิดผลเป็นไป/ใน

ทิศทางตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด 

3 + มีผลการ
ด าเนินงานเหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนดส่งผลให้

เกิด 
การพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้

การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) หรือ
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 

แนวทางในการประเมิน :  
1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างสม่ าเสมอ  
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (เช่น มีช่องทาง

หลากหลายในการรับข้อมูล)  
3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) และเทียบเคียงเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน  
 

ประเด็นการประเมิน 
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการ   
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน   
-   สถานประกอบการ/หน่วยงานที่มารับบริการจากศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

 



22 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการ   
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะผู้ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษา สถานประกอบการและคณาจารย์ มีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ได้แก่ การจัดท าคู่มือสหกิจศึกษา Newsletter แผ่นพับ ส่ง sms   แจ้งผ่าน Facebook ของศูนย์  
เว็บไซต์ของศูนย์ บอร์ดประชาสัมพันธ์   e-mail ข่าวมทส.รายวัน  และติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงในกรณี
เร่งด่วน มีระบบการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและมีการ
น าผลการการส ารวจมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน โดยก าหนดไว้หลายรูปแบบและทุกกิจกรรมจะต้องมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น แบบสอบถามนักศึกษา แบบสอบถาม
สถานประกอบการ (พนักงานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา) แบบสอบถามคณาจารย์นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  การสอบถามผ่านระบบออนไลน์ การสัมภาษณ์
กลุ่ม  เป็นต้น  

1.1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีแผนการ
จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาพร้อมแผนส ารวจและรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตลอดจน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกกิจกรรมเพ่ือน า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ เช่น กิจกรรม
เตรียมความพร้อมนักศึกษานานาชาติในแต่ละหัวข้อ และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม เช่น กิจกรรมการเรียนรู้
ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.4.1-1) 

1.2 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ก าหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์ รวมทั้งมีการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังกับ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือให้เห็นพัฒนาการ เปรียบเทียบระดับส านักวิชาและสาขาวิชา รวมถึงเปรียบเทียบ
ความเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการในประเด็นเดียวกันด้วย ดังนี้  
นักศึกษา  ก าหนดให้นักศึกษาส่งแบบฟอร์มแจ้งที่พัก รายละเอียดงานและชื่อพนักงานที่ปรึกษา แผนการ
ปฏิบัติงาน และหัวข้อรายงาน ภายในสัปดาห์ที่ 1-3 การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 
2 6 และ 10 ของการปฏิบัติงาน และหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได้ก าหนดให้นักศึกษาประเมินคุณภาพ
สถานประกอบการ ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประเมินคุณภาพของคณาจารย์ผู้นิเทศ  
และประเมินการพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
สถานประกอบการ  ก าหนดให้สถานประกอบการประเมินคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา (การปฏิบัติงาน)
จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของนักศึกษา คุณภาพการนิเทศงานนักศึกษาของคณาจารย์นิเทศ ประเมิน
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

คุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยจะน าผลการประเมินดังกล่าวส่งให้กับส านักวิชาที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและแก้ไขหรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ และส าหรับศูนย์สหกิจศึกษาฯ มาปรับปรุงกระบวนการจัดหางาน การประสานงาน
นิเทศ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นต้น 
คณาจารย์  ก าหนดให้ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพสถานประกอบการ คุณภาพนักศึกษา คุณภาพ
การให้บริการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในการประสานงานนิเทศ  การประสานงานด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงประเมินการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศงาน เช่น หน่วยยานพาหนะ เป็นต้น 
(ดังเอกสารประกอบท่ี 1.4.1-2)  

2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม อ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน  ได้แก่   สถาน
ประกอบการ/หน่วยงานที่มารับบริการจากศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้มาใช้บริการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้แก่ การมาประชาสัมพันธ์
และรับสมัครงานของสถานประกอบการ การร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. โดยนอกจากจะ
ส ารวจความพึงพอใจแล้วยังมีการการติดตามผลการจ้างงานของสถานประกอบการที่มาร่วมเปิดบูธรับ
สมัครงานทุก 3 เดือน และ 6 เดือน  และการเข้ามาศึกษาดูงานการด าเนินงานสหกิจศึกษา ของ มทส.ปี
การศึกษา 2558  
(ดังเอกสารประกอบท่ี 1.4.2-1 และ 1.4.2-2)  
 

 
การประเมินตนเอง  :  
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์การประเมิน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์การประเมิน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

4 + มีการด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ

ด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) หรือเป็น

วัฒนธรรมองค์กร 

5 คะแนน 5 คะแนน  
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รายการหลักฐาน  :      - 
  

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารประกอบที่ 1.4.1-1  ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาและตารางการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ 
                                  ศึกษา ปีการศึกษา 2558 
เอกสารประกอบที่ 1.4.1-2   รายงานผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาชีพนักศึกษาสหกิจ 
                                   ศึกษา ปีการศึกษา 2558 
เอกสารประกอบที่ 1.4.2-1   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน 
                                   บัณฑิต มทส.ปีการศึกษา 2558 
เอกสารประกอบที่ 1.4.2-2  สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่มาศึกษาดู 

  งานศูนย์สหกิจศึกษาฯ ปีการศึกษา 2559 
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ตัวบ่งชี้  1.5 การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
(1 ก.ค.58 - 30 มิ.ย. 59) 

 
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) 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ   
หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

มีการก าหนดประเด็นความรู้ 1 เรื่อง คือ แนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มทส. ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูงภายใต้อัตตาภิบาล
และธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  มาตรการ 5.1  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย
ให้คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้หลักอัตตาภิบาล แนวทางข้อ 2) ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (หน้า 51) ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหาร
จัดการการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.5.1-1 และ 1.5.1-2)  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ก าหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ปีล 4 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน หรือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หรือให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยขั้นตอนการด าเนินงานจะอยู่ที่ตัวบุคคล และนโยบายการบริหารงาน
ของศูนย์จะมีการหมุนเวียนพนักงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นการเรียนรู้งาน 
ดังนั้นการจัดคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานจึงเป็นหลักฐานแสดงวิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดประชุม ที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เพ่ือพัฒนาการ
ท างานให้เป็นเลิศ และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยก าหนด
กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป  

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

ผู้ที่รับผิดชอบการจัดท าคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ได้แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ในฝ่าย เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยท าการรวบรวม
และน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน  ๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

มีการรวบรวมความรู้รวมไปถึงรายละเอียดเล็กน้อยจากประสบการณ์ผู้รับผิดชอบการจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยจัดท าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดและจัดเก็บไว้ที่
ฐานข้อมูลของฝ่าย ซึ่งสามารถสืบค้นได้สะดวก  (ดังเอกสารอ้างอิงท่ี 1.5.4-1) 

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

ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีการน าขั้นตอนการจัดประชุมในปีปัจจุบัน
และปีที่ผ่านมา 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 :   
เอกสารประกอบที่ 1.5.1-1  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
                         (ท่ีอยู่เว็บไซต์  http://web.sut.ac.th/dpn/) 
เอกสารประกอบที่ 1.5.1-2  PlanKM-59 (แนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและ 
                                  พัฒนาอาชีพ) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
                                  (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที่ 1.5.4     ขั้นตอนการด าเนินงาน_แนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจ  
                                   ศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

                        (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
 

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 1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (1 ก.ค. 58-30 มิ.ย. 59) 
  
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 1.6.1-1) 

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 
4.11 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.6.4-1) 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาถัดไป 

มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการด าเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป 
มีการน าผลการประเมินจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
1) พนักงานศูนย์ฯ เสนอให้เพ่ิมเติมการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ

การใช้รถเช่า เหมือนกับการใช้รถ มทส. ในการเดินทางนิเทศ
งาน เพื่อให้สะดวกในการสรุปผลประจ าภาค และประจ าปี
การศึกษา 

2) รองผู้อ านวยการศูนย์ และคณาจารย์นิเทศงานเสนอให้ท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพนักงานที่ปรึกษาเป็น 2 ภาษา 
(เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ) เพ่ือส่งให้พนักงานที่ปรึกษาที่เป็น
ชาวต่างชาติ  

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
 
 
 
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 
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5) ผลประเมินการปฏิบัติงานและผลประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา 
ถึงนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

6) รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 แยกผลประเมินเป็นสาขาวิชา 
ส านักวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่งถึงประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา 

 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

5 6 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่  1.6.4-1 ความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 แยก  
                                   ตามภาคการศึกษา  หน้า 79-83 
 
 
เอกสารอ้างอิง: 
เอกสารประกอบที่ 1.6.1-1   แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ           
                                   (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที่1.6.1-2    แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
                                    (พ.ศ. 2555-2559)              
                                    (ท่ีอยู่เว็บไซต์  http://web.sut.ac.th/dpn/) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.1-2   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
                                   (พ.ศ. 2555-2559)              
                                   (ท่ีอยู่เว็บไซต์  http://web.sut.ac.th/dpn/) 
 
 
 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58
http://web.sut.ac.th/dpn/
http://web.sut.ac.th/dpn/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7    :    คณุภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  

(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ แต่ยัง

ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ ไม่มีการ

วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

สามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

3 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่

เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด 

การพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้

การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) หรือ
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านบริการนักศึกษา คณาจารย์  สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ)  เพ่ือให้
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  สนับสนุนให้การบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสม
กับต าแหน่งงาน 

 

3. การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน  

4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ 
และการได้รับการยอมรับเพ่ือให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านบริการนักศึกษา คณาจารย์  สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ)  เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  สนับสนุนให้
การบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการวางแผนและวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้การ
ด าเนินงานของส่วนการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการสรรหาบุคลกรของมหาวิทยาลัย โดยจัด
บุคลากรให้สอดคล้องกับภารงานของฝ่ายซึ่งมี 4 ฝ่าย รวมทั้งมีการก าหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ
รับเข้ามาปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ต้องมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  (ดังเอกสารประกอบที่ 1.7.1-1)  

2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน  
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหน้าที่ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน เพ่ือให้ตรงกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่ต้องสรรหาอัตราก าลังเพ่ิมหรือทดแทนคน
เดิม จะก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ และจะ
ด าเนินการเสนอเรื่องไปยังส่วนการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการสรรหาบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เสนอ โดยในปี
การศึกษา 2558 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้บรรจุพนักงานงาน จ านวน 3 อัตรา โดยสังกัดฝ่ายพัฒนางานสหกิจ
ศึกษา 1 อัตรา สังกัดฝ่ายพัฒนาอาชีพ 1 อัตรา และสังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา   
(ดังเอกสารประกอบท่ี 1.7.2-1 และ 1.7.2-2)  

3. การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีการมอบหมายภารงาน (Jobdescription) ให้กับพนักงานอย่างชัดเจนมีระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกภาคการศึกษา  (3 ครั้ง) ตามระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย 
โดยให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายประเมินและให้ข้อคิดเห็นมาที่หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงานจะ
ประเมินประเมินเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.7.3-1 และ 1.7.3-2)  

4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีการก าหนดแผนการเข้ารับการอบรมมีชื่อ
หัวข้อการอบรมและรายชื่อผู้ที่จะไปอบรมในแต่ละปีงบประมาณตามโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณประจ าปี  นอกจากนี้ยังก าหนดให้พนักงานเข้ารับการอบรม ดูงาน ร่วม
ประชุมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล รวมถึงการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ เช่น การให้พนักงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
ได้ เดินทางไปศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หรือก าหนดให้พนักงานเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เห็นว่า
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เป็นประโยชน์และจะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของศูนย์
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 4 คน (ส าเร็จการศึกษาแล้ว 3 คน) และระดับปริญญาเอก 1 คน เป็นต้น 
(ดังเอกสารประกอบท่ี 1.7.4-1) 

5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ
เพื่อให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีระบบการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ
เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย เช่น ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของพนักในแต่ละภาคการศึกษา การส่งเสริม
ให้พนักงานท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Part) หรือกระตุ้นให้พนักงานท าวิจัย
สถาบัน อย่างไรก็ตามศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังไม่มีบุคลากรที่ท าผลงานสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ 

การประเมนิตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์การประเมิน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์การประเมิน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

4 + มีการด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ

ด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) หรือเป็น

วัฒนธรรมองค์กร 

5 คะแนน 5 คะแนน  

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 1.7.1-1  โครงสร้างอัตราก าลังศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  หน้าที่ 83 
เอกสารประกอบที่ 1.7.1-2  แบบแจ้งแผนการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมปีงบประมาณ 2558  หน้าที่ 84 
เอกสารประกอบที ่1.7.2-1  ประกาศรับสมัครงานสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสาย 
                                  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  หน้าที่ 85-87 
เอกสารประกอบที่ 1.7.2-2  ก าหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติฯ  หน้าที่ 88 
เอกสารประกอบที่ 1.7.3-1  แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ของต าแหน่งและพนักงานรายบุคคล หน้าที่ 89-90 
เอกสารประกอบที่ 1.7.4-1  ตารางการเข้ารับการอบรมพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 91-92 
 
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารประกอบที่ 1.7.3-1  รายละเอียดภารงาน (Jobdescription) ของฝ่ายต่าง ๆ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
                                 (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    (1 ก.ค. 58-30 มิ.ย. 59)   
 

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 

 

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 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
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 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และ
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 1.8.1-1) 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผู้บริหารของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และผู้บริหาร
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้น าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

พัฒนาอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2558 เข้าที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2559 เพ่ือหารือการปรับปรุงคู่มือให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่ของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา โดยที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายเห็นชอบให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบที่ 12 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2556 และ 2557 และได้แจ้งเวียนขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ตามหนังสือเวียนภายในที่ศธ 5638/ว   และ
หนังสือเวียนภายนอกที่ศธ5638/ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559  นอกจากนี้แล้วผู้บริหารของศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ได้เห็นความส าคัญโดยน านโยบายการประกันคุณภาพเข้าที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายของศูนย์
และมีการมอบหมายภาระงานความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ ให้พนักงาน              
(ดังเอกสารอ้างอิงท่ี 1.8.1-1 และ 1.8.1-2) 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน มี 3 ตัวบ่งชี้ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ และสอดคล้องตามมาตรฐานการด าเนินงานและประกัน
คุณภาพสหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย ดังที่ระบุไว้ใน
คู่มือประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา 2558 

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 2557 ตลอดจนการ
รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามมาตรการหน่วยงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557  
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.8.4-1 และ 1.8.4-2) 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
มีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือหาแนวทางเสริมจุดเด่น
และแนวทางการแก้ไขและป้องกันจุดอ่อน  และมีการทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพการท างาน 
(Quality Assurance: QA) ในการประชุมหัวหน้าฝ่ายประจ าเดือน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และ  
(ดังเอกสารประกอบที ่1.8.5-1) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

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

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา  สถานประกอบการ และ
ผู้ใช้บริการตามภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติของ มทส. ในการประกัน
คุณภาพภายใน โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เสนอรายชื่อผู้แทนจากสถานประกอบการมาเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพภายในทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังได้เชิญ
กรรมการผ้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษาและผู้แทนศิษย์เก่า มทส. มา
เป็นกรรมการเพ่ือให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการด าเนินงานสหกิจศึกษาซึ่งจะมีการรายงานผลในที่
ประชุมทุกภาคการศึกษา 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายใน มทส. โดยการ
น าเสนอผลการประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในที่ประชุมประกันคุณภาพที่ มทส. จัดขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้ข้อคิดเห็นโดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA 
Forum)  ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2559 เพ่ือสรุปภาพรวมที่เป็นปัญหาร่วมของหน่วยงาน  
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.8.8-1)  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
 8 ข้อ 

4 8 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 1.8.1-2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทบทวนและปรับปรุงองค์ประกอบที่ 12 การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2558  หน้า 93 

เอกสารประกอบที่ 1.8.5-1  รายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ครั้งที่ 2/2558  
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 หน้าที่ 94-100 
เอกสารประกอบที่ 1.8.5-2 หนังสือแจ้งรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานการประกัน 
  คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 101-102 
เอกสารประกอบที่ 1.8.8-1 หนังสือเชิญเข้าร่วม forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 103-104 
    
เอกสารอ้างอิง: 
เอกสารประกอบที่ 1.8.1-1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 155/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกัน

คุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    
เอกสารประกอบที่ 1.8.1-2  คู่มือประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
              (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที่ 1.8.4-1 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2557   
                (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที่ 1.8.4-2 รายงานการด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผลการ 
     ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 
     (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  2 ภารกิจของหน่วยงาน 
 
ตัวบ่งชี้ 2.1  การพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
ประเด็นในการประเมิน : 
1.  มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาไว้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และมีการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง   
2.  มีการให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ และมีการส่งเสริมด้านการเรียน/การท ากิจกรรมนอกห้องเรียนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้และการได้งานท า  (ระบบการให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านวิชาการ  การบริการ 
การจ้างงานและการได้งานท า เป็นต้น)  

3. สภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ สังคม และจิตใจมีส่วนช่วย/สง่เสริมการเรียนรู้และการท าวิจัยและชีวิตส่วนตัว 
     
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนินงาน
เบื้องต้น  

(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

สามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ใน

ทิศทางตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

3 + มีผลการ
ด าเนินงานเหนือกว่า
ที่เกณฑ์ก าหนดส่งผล

ให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้

การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) หรือ
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาไว้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 
มหาวิทยาลัยได้มีก าหนดนโยบายและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษามาศึกษาในสถาบันไว้อย่างชัดเจน
และเป็นปัจจุบันรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่าง  ๆ  เช่นการเดินทางไป
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ แผ่นพับ ส าหรับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีการประชาสัมพันธ์และ
ได้ก าหนดแผนชัดเจนเช่นเดียวกันที่จะให้นักศึกษา มทส. ทุกคนรับทราบและเตรียมตัวในการเป็น
นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยก าหนดในแผนการด าเนินงานดังนี้ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
- นักศึกษาชั้นปี 1 จัดกิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องรับทราบว่าสหกิจศึกษาคืออะไร 
- นักศึกษาชั้นปี 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในปรัชญา หลักการ และแนวคิด ตลอดจนเห็นความส าคัญของสหกิจศึกษาและการพัฒนาอาชีพ แก่
นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการ และความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเป็น
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติด้วย  

- นักศึกษาชั้นปี 3 จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ 
แนวคิด และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างานเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ 

- นักศึกษาชั้นปี 4 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะจัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง 
ๆ ให้กับนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะต้องออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว รวม 12 สัปดาห์  โดยจัดให้มีการ
เรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ ในหัวข้อที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานรวมทั้งเชิญวิทยากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์มาบรรยายให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาได้รับฟัง และจัดกิจกรรมเสริม 
เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพเบื้องต้นส าหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
ระหว่างปฏิบัติงานจะก าหนดให้สถาน รวมถึงการจัดให้มีคณาจารย์ไปนินิเทศงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
เพ่ือเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานรวมทั้งการให้ค าแนะน าปรึกษากับนักศึกษาด้วย 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา   นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะต้องได้ท างานตรงกับสาขาวิชาตามสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานได้รับการรับรองจากประธานคณาจารย์นิเทศประจ าสาขาวิชา ลักษณะ
งานเป็นโครงงานหรืองานประจ าที่เน้นประสบการณ์การท างาน  และสถานประกอบการมีการจัด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นตามลักษณะงาน รวมถึงสถาน  
ประกอบการต้องจัดพี่เลี้ยงที่มีความรู้หรือความช านาญตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

- หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องกลับมารับการสัมภาษณ์และน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานกับคณาจารย์ในสาขาวิชา นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะจัดให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรม
น าเสนอผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงาน 

- นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังได้ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่
สนใจ เช่น กิจกรรมเตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ส าหรับผู้สนใจไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและบุคลากร เป็นต้น 

โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมกิจกรรมเพือ่
น ามาปรับปรุงการด าเนินงานและใช้ในการพัฒนานักศึกษาในรุ่นถัดไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2. มีการให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ และมีการส่งเสริมด้านการเรียน/การท ากิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้และการได้งานท า  (ระบบการให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านวิชาการ  การ
บริการ การจ้างงานและการได้งานท า เป็นต้น) 
นอกจากการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา การจัดเตรียมความ
พร้อม ตลอดจนการจัดหางานสหกิจศึกษารวมถึงการให้ค าแนะน าปรึกษาขณะปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการแล้ว การพัฒนาอาชีพ เป็นอีกภารกิจหนึ่งของศูนย์สหกิจศึกษา  ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะมีการเตรียมตัวการเข้าสู่โลกอาชีพ โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานและการเขียนจดหมายสมัครงานสหกิจศึกษาและจดหมายสมัครงาน
ทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดให้มีโครงการ 
Industry-based Career Development  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจลักษณะ
ของการท างานในแต่ละอุตสาหกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  สามารถเลือกงานสหกิจศึกษาที่เหมาะสมได้
มากขึ้น นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของตนได้มากขึ้น 
เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจและตระหนักให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
มากขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนของตนเอง ตลอดจน
สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการท างาน  เช่น Industry-based 
Career Camp : อุตสาหกรรมน้ าตาล  Industry-based Special Short Courses : อุตสาหกรรม
ผลิตรถยนต์ เป็นต้นกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา  และ
กิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดให้บริการ
สถานประกอบการเข้ามาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้ตลอดทั้งปี โดยจะ
อ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่พร้อมประชาสัมพันธ์นักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

3. สภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ สังคม และจิตใจมีส่วนช่วย/ส่งเสริมการเรียนรู้และการท าวิจัยและชีวิต
ส่วนตัว 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาสหกิจศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การรับข่าวสาร มี
หลายช่องทางฯ ได้ให้บริการข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ประกอบด้วยข่าวการจัดกิจกรรม
ของศูนย์ เช่น การประกาศงานผ่าน Job Center กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.  การเข้า
ประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการต่าง ๆ ข่าวประกาศรับสมัครงาน/การสัมภาษณ์งาน ส่งต่อข้อมูล
บัณฑิตให้สถานประกอบการที่แจ้งขอข้อมูลเพ่ือใช้โดยมีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ได้แก่  
ส่ง sms   ผ่าน facebook ของศูนย์  เว็บไซต์ศูนย์  บอร์ดประชาสัมพันธ์   e-mail ข่าวมทส.รายวัน  
และติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงในกรณีเร่งด่วน การจัดชั่วโมงส าหรับการให้ค าแนะน ากับนักศึกษาสห
กิจศึกษาด้านต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา การสมัครงานสหกิจศึกษา การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเตรียมตัวเพ่ือไปปฏิบัติงานเป็นต้น โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายประจ า  
รวมถึงการจัดพื้นที่ส านักงานให้นักศึกษาสามารถเข้ามารับบริการด้านต่าง ๆ     
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์
มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย 
() หรือ ไม่

บรรลุเป้าหมาย 
() 

4 + มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การด าเนินงาน 

เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 
 (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ)  

หรือเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

5 5   

 
รายการหลักฐาน  : -  
 
เอกสารอ้างอิง: 
เอกสารประกอบที่ 2.1.1- 2 แผนการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
    (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที่ 2.1.1- 2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2558-59 

(ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที ่2.1.1-3   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554  
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา   
                   (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที่ 2.1.1-4 คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
เอกสารประกอบที่ 2.1.1-5  คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
               (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=condition) 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58
http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=condition


44 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน :   
 

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

2 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ        

3-4 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ        

5-6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ        

7-8 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ

ครบ 9 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   : ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

 

2. มีกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา  

3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

4. ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   

5. ผลงานที่สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

6. นักศึกษาได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ถ้ามีต าแหน่งงานว่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75    

7. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพ 
ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

8. การพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในด้านความรู้  ความ
รับผิดชอบ และด้านลักษณะส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.00 จาก 5 คะแนน  

9. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการจัดการ
เรียนการสอน  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในฐานะหน่วยงานกลางในการด าเนินงานสหกิจศึกษา ได้มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จนถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ (ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.1-1) 
2. มีกระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ก าหนดกระบวนการนิเทศงานนักศึกษษสหกิจศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยเมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการเตรียมความ
พร้อมแล้วและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สาขาวิชาและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสหกิจศึกษาก าหนด นักศึกษา
จะไปฎิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ขณะ
ปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องได้รับการนิเทศงานจากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ตามแผนการนิเทศที่ก าหนดจากสาขาวิชาซึ่งคณาจารย์จะต้องมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา และนักศึกษาต้องได้รับการนิเทศจากคณาจารย์ผู้นิเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง นอกจากนี้สถาน
ประกอบการจะต้องจัดพ่ีเลี้ยงส าหรับดูแลนักศึกษาและระหว่างการนิเทศ และจะมีการนัดหมายการพบปะกัน
ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและนักศึกษาในระหว่างการนิเทศ  และระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะก าหนดรายละเอียดให้นักศึกษารายงานด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยรวมถึงเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานนักศึกษาก็จะต้องมารายงานผลการปฏิบัติงาน (ดังเอกสารประกอบท่ี 2.2.2-1) 
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2558 พบว่าสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขิงนักศึกษาในระดับ 4.29 จากคะแนน
เต็ม 5 เมื่อพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาพบว่า หัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
      - คุณธรรมและจริยธรรม ระดับมากท่ีสุด (4.71) 
      - มนุษยสัมพันธ์ ระดับมากที่สุด (4.61) 
      - ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร (4.57) 
และหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
      - การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  ระดับน้อย (3.66) 
      - ความเป็นผู้น า ระดับมาก (3.87) 
      - วิจารณญาณและการตัดสินใจ ระดับมาก (3.92) (ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.3-1) 
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4. ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

จาการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2558 พบว่าคณาจารย์
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขิงนักศึกษาในระดับ 4.41 จากคะแนนเต็ม 5  เมื่อพิจารณาคุณสมบัติ
นักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า 

 ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้รับผลการประเมินจาก
คณาจารย์นิเทศ ในระดับมาก (4.17) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ คณาจารย์นิเทศเห็นว่านักศึกษา 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่ (4.39) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีความช านาญในด้านปฏิบัติการ (3.98) 
 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์นิเทศ 

ในระดับมากท่ีสุด (4.38) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ คณาจารย์นิเทศเห็นว่านักศึกษา 
- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (4.53) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ (4.30) 
 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล นักศึกษาได้รับผลการประเมินจากคณาจารย์นิเทศ ใน

ระดับมากท่ีสุด (4.52) เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ คณาจารย์นิเทศเห็นว่านักศึกษา 
- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด 

(4.74) 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ (4.01) 

 (ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.4-1) 
5. ผลงานที่สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 พบว่า สถาน
ประกอบการมีการน าโครงงานนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 98.83  โดยน าไปใช้ปรับปรุง
กระบวนการผลิต/ด าเนินงาน วางแผนการปฏิบัติงาน อบรมพนักงาน ลดต้นทุนการด าเนินงาน  ออกแบบ
อุปกรณ์/เครื่องมือ และก าหนดงบประมาณของสถานประกอบการ  (ดังเอกสารประกอบท่ี 2.2.5-1) 
6. นักศึกษาได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถ้ามีต าแหน่งงานว่าง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  75     
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีนักศึกษาสหกิจศึกษาไก้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในกรณีมีต าแหน่งงานว่าง จ านวน 13 ,66 คน จาก 1,699 คน คิดเป็นร้อยละ  80.40 ดัง
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2558  
7. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพ ไม่น้อยกว่าระดับ 
4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2558 จ านวน 
1,699 คน ในประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อการเข้าสู่งานอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาในระดับ
มาก ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.03 โดยหัวข้อการประเมินที่เก่ียวข้องกับการเข้าสู่งานอาชีพ ดังนี้ 
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    - เมื่อเข้าท างานคาดว่าจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้ ในระดับมาก (4.18) 
    - เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพท่ีดีกว่า ในระดับมาก (4.12) 
    - ท าให้รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง ในระดับมาก (4.03) 
    - ท าให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองในระดับมาก (3.91) 
    - เสริมสร้างทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็ว และงานดี ในระดับมาก (3.90) 
     (ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.7-1) 
8. การพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในด้านความรู้ ความรับผิดชอบ และด้านลักษณะส่วน
บุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.00 จาก 5 คะแนน 
    จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2558 ต่อการพัฒนา
ตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในด้านความรู้ ความรับผิดชอบ และด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่านักศึกษา
เห็นว่าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองโดยพบว่าตนเองมีพัฒนาการสูงขึ้นในระดับมาก 
ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย 3.22 โดยหัวข้อการประเมินที่มี 
ค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก ่
 - มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อื่น มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (3.62) 
 - ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (3.56) 
- ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการท างาน มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (3.55) 
และหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
 - การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับน้อย (1.85) 
-  ความเป็นผู้น า มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับมาก (2.90) 
-  ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มีพัฒนาการสูงขึ้นระดับปานกลาง (2.94)  
(ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.8-1) 
9. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะรวบรวมและวิเคราะห์ประมวลผลการด าเนินงานเสนอท่ีประชุม  
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ที่ประชุมประเมินการเรียนการสอนประจ าภาค
การศึกษาซึ่งผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานที่ เกี่วข้อง ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง และน าเสนอในที่
ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษา รวมถึงการจัดส่งข้อมูลในรายละเอียดระดับสาขาส่งให้ทุก
สาขาวิชา และในส่วนของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก็น ามาปรับกระบวนการด าเนินงานของศูนย์ทุกข้ันตอนตั้งแต่การ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา เช่น การที่นักศึกษาได้รับการประเมินผลเรื่องภาษาอังกฤษในเกณฑ์ต่ า ก็จะมีการ
ประสานกับสาขาวิชาจัดเตรียมมความพร้อมนักศึกษาเสริมในเรื่องของภาษาต่างประเทศ การจัดท าโครงการขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและด้านอ่ืน ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น 
โครงการบัณฑิตพึงประสงค์ โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสู่อาเซียน เป็นต้น 
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การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

4 9 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 

เอกสารประกอบที่  2.2.1-1  แผนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education)
หน้าที่ 105 

เอกสารประกอบที่  2.2.3-1        ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา    
ปีการศึกษา 2558    หน้าที่ 106       

เอกสารประกอบที่  2.2.4-1 ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
ปีการศึกษา2558   หน้าที่ 107                

เอกสารประกอบที่  2.2.5-1        จ านวนผลงานที่สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา  
2558   หน้าที่ 108-109     

เอกสารประกอบที่  2.2.6-1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้า 
สู่งานอาชีพ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 110                  

เอกสารประกอบที่  2.2.8-1   ตารางแสดงการประเมินตนเองด้านการพัฒนาการตนเองหลังการ 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2558      หน้าที่ 111        

                 
 
 
เอกสารอ้างอิง : 
เอกสารประกอบที่ 2.2.2-1    มาตรฐานและการประกันคุณภาพด าเนินงานสหกิจศึกษา  
                                (ท่ีอยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA56
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 

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. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติตามหัวข้อในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีการศึกษา 
 

 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้ารับการเตรียมความพร้อมเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

3. จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติและนักศึกษาต่างชาติที่มาปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาเป็นไปตามตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ (KPIs)  

4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

5. ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษานานาชาติในการเข้าสู่
งานอาชีพ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

7. การพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติในด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบ และด้านลักษณะส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.00 จาก 5 
คะแนน 

 

8. การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการจัดการเรียน
การสอน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติตามหัวข้อในแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ส าหรับนักศึกษาที่สนใจจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ทั้ งนี้
นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานในประเทศด้วย 
ประกอบด้วย  

1.1 กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสห
กิจศึกษานานาชาติ การเตรียมความพร้อม การคัดเลือก กระบวนการสหกิจศึกษาระหว่าง และ
หลังการปฏิบัติงาน จัดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.40 จาก 5 คะแนน และ เมื่อวันที่ วันที่ 11 
มกราคม 2559 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 62 คน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในระดับ 4.35 จาก 5 คะแนน  

1.2 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน มีวัตถุเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านของ
ภาวการณ์การได้งานท าของบัณฑิตไทย ในประชาคมอาเซียนและให้นักศึกษาสามารถปรับตัวใน
การท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น จัดเมื่อเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีผู้ร่วมกิจกรรม 548 คน  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.21 จาก 5 คะแนน วันที่ 29 มกราคม 2559  มีผู้
ร่วมกิจกรรม 548 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.21 จาก 5 คะแนน และเมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 มีผู้ร่วมกิจกรรม 632 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
ระดับ 4.45 จาก 5 คะแนน 

1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ  (ภาคนักศึกษานานาชาติ) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถาน
ประกอบการต่างประเทศ โดย การบรรยาย  บอกเล่าประสบการณ์  เสวนาการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศ โดยนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2559 โดยได้เชิญนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาจ านวน 2 คน จาก RMIT University 
ประเทศออสเตรเลี ย  ได้ แก่  Mr. Zein Jaber และ Mr. Osman Allouch เป็ นนั กศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติมาปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วม
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเรื่องราวประเทศออสเตรเลีย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 472 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 
4.15 จาก 5 คะแนน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย) มีวัตถุประสงค์ พ่ือให้

นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาไทยในต่างประเทศ จัดพร้อมกิจกรรมกิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ 

1.5 เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัคร ประวัติย่อ เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนักศึกษาสามารถปรับตัว
ในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย
และให้ความรู้จากนั้นมีการให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนจริง แล้วให้วิทยากรได้วิจารณ์รวมถึง
ปรับแก้เพ่ือเป็นแนวทางที่ถูกต้องต่อไป จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 มีผู้ร่วมกิจกรรม 290 
คน  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.23 จาก 5 คะแนน และเมื่อวันที่  24 
พฤศจิกายน 2558 มีผู้ร่วมกิจกรรม 312 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.25 
จาก 5 คะแนน 

1.6 วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่อง
เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร
ของเพ่ือนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอ่ืนที่น่าสนใจ โดยเชิญ
วิทยากรมาบรรยายพร้อมชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคอ่ืน เพ่ือท าความเข้าใจ ยอมรับและปรับทัศนคติ ใน 4 ประเด็นคือ         
1) ความโดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรรู้  
2) ความเชื่อและค่านิยมที่ส าคัญ  
3) วิถีทางการเมืองที่ควรทราบและระมัดระวัง 
4) ความเหมือน/ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร และข้อพึงปฏิบัติในสถานที่ท างานในแต่ละ
ประเทศ 
โดย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 498 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในระดับ 4.42 จาก 5 คะแนน วันที่ 4 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 485 คน  โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.65 จาก 5 คะแนน และเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 585 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.65 จาก 5 
คะแนน 

1.7 ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานประกอบการทั่วไป มีทักษะในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการ
ท างานเพิ่มขึ้น และมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ มาก
ขึ้นเป็นการสอนที่ เน้นปฏิบัติการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ที่ เกี่ยวข้องในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างการท างาน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 
2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 42 คน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
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ระดับ 4.28 จาก 5 คะแนน 

1.8 มารยาทสากล วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงมารยาทสากลที่ทุกชาติถือปฏิบัติกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
มารยาททางสังคมที่จ าเป็นและนักศึกษาควรทราบ โดยบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งให้นักศึกษา
ปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างาน (Play Roll) การปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เช่น การทักทายเมื่อพบกับแขกผู้ใหญ่
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ยกตัวอย่างการทักทายของแต่ละชาติเพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา) 
การแลกนามบัตร การใช้ลิฟท์ การนั่งรถร่วมกับ ลูกค้า หรือผู้บริหารฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 285 คน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ 4.32 จาก 
5 คะแนน 

              (เอกสารประกอบท่ี 2.3.1-1) 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้ารับการเตรียมความพร้อมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
    นักศึกษาที่สนใจจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานชาติโดย
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ 4.19 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งกิจกรรม
ประกอบด้วย  
1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมใน

หัวข้อต่าง ๆ จากรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในระดับ 4.02 
2) กิจกรรมเตียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการประเมินความพึง

พอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในกิจกรรมต่าง  ๆ ตามแผนโดยนักศึกษมีความพึงพอใจใน
ระดับ 4.36 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3. จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติและนักศึกษาต่างชาติที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตาม
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ (KPIs) 

    ในปีการศึกษา 2558 ได้จัดส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานต่างประเทศ จ านวน 18 ราย ได้แก่ 
ประเทศจีน 7 ราย มาเลเซีย 4 ราย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 3 ราย ออสเตรเลีย 2 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย และ
แคนาดา 1 ราย ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ (KPIs) พ.ศ. 2558 
ซึ่งได้ก าหนดไว้ 20 คน  ทั้งนี้เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วและสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานในต่างประเทศได้ตอบรับแล้วแต่มีความจ าเป็นส่วนตัวไม่สามารถไปปฏิบัติงานตามแผนได้
จึงยกเลิกการไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ และรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศ
ไทย จ านวน 15 ราย ซึ่งมีจ านวนมากกว่าที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติงานฯ  

    (ดังเอกสารประกอบตารางที่ 2.3.3-1 และ 2.3.3-2) 
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4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า

ระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
   จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 

2558 จ านวน 18 คน ในสถานประกอบการ 8  แห่ง พบว่าความพึงพอใจของสถานประกอบการ/
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมี
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาเพ่ิมเติมดังนี้ 
- จุ ด เด่ น  ได้ แ ก่   Communication Good attitude  Easy and Faster, learning Self-discipline 

Enthusiastic Supportive Reliable, Operation is so fast for CAE, Quick To Learn New Concepts 
Very Good Team Worked Strong Academically, Reliability on task given Discipline & 
Responsible เป็นต้น 

- ข้อควรปรับปรุง ได้แก่   Writing in English, English speak skill, Comunication skill   Agriculture 
Knowledge, Leadership เป็นต้น 

  (ดังเอกสารประกอบตารางท่ี 2.3.4-1 และ 2.3.4-2) 
 5. ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
     จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 

2558 จ านวน 18 คน ในสถานประกอบการ 8  แห่ง พบว่าความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

    (ดังเอกสารประกอบตารางที่ 2.3.5-1) 
6.  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษานานาชาติในการเข้าสู่งานอาชีพ ไม่น้อยกว่า

ระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
    จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 

2558 จ านวน 18 คน ในสถานประกอบการ 8  แห่ง พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์
ของสหกิจศึกษานานาชาติในการเข้าสู่งานอาชีพ  มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยมี
หัวข้อการประเมินทีเ่กี่ยวข้องกับการเข้าสู่งานอาชีพดังนี้  

    -  เมื่อเข้าท างานคาดว่าจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้ ในระดับมาก (4.25) 
    -  เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพที่ดีกว่า ในระดับมาก (3.90) 
    -  ท าให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองในระดับมาก (3.90) 
    - เสริมสร้างทักษะในการหางานมีโอกาสได้งานเร็วและงานดี (3.45) 
    - ท าให้รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง ในระดับมาก (3.40) 
    (ดังเอกสารประกอบตารางท่ี 2.3.6-1) 
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7. การพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติในด้านความรู้ ความรับผิดชอบ และด้าน

ลักษณะส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.00 จาก 5 คะแนน 
         จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินการพัฒนาตนเองของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน

ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 18 คน ในสถานประกอบการ 8  แห่ง พบว่านักศึกษาเห็นว่าการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีประโยชน์  โดยพบว่าตนเองมีพัฒนาการสูงขึ้นในภาพรวม ค่าคะแนนประเมิน
เฉลี่ย 2.97  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งมีพัฒนาการในหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร ในระดับ 3.55 การ
พัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ในระดับ 3.45 และคุณธรรม จริยธรรม ในระดับ 3.35  

   (ดังเอกสารประกอบตารางท่ี 2.3.7-1 และ 2.3.7-1  ) 
8. การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 
    ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย และรายงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือทราบผลการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรค และเพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางแก้ไข รวมทั้ง
ได้มีการปรับกระบวนการท างานเพ่ือให้มีความคล่องตัวอย่างต่อเนื่อง (ดังเอกสารประกอบตารางที่ 2.3.8-1) 

 

การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

4 8 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที ่2.3.1-1  แผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558 

   (แยกรายภาค) หน้าที่ 112-115 
เอกสารประกอบที ่2.3.3-1  จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  

   ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 116 
เอกสารประกอบที ่2.3.3-2  จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย  

  ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 117 
เอกสารประกอบที ่2.3.4-1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  สหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 118 
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รายการหลักฐาน (ต่อ)  
เอกสารประกอบที ่2.3.4-1 ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการ/หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  สหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 119-121 
เอกสารประกอบที ่2.3.5-1  ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

   นานาชาติ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 122 
เอกสารประกอบที ่2.3.6-1  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษานานาชาติในการเข้าสู่ 

   งานอาชีพ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 123 
เอกสารประกอบที ่2.3.7-1  ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการพัฒนาการตนเองหลังการ 
                                   ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 255-2558 หน้าที่ 124 
เอกสารประกอบที ่2.3.7-1  ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการพัฒนาการตนเองหลังการ 
                                   ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 125 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง : 
เอกสารประกอบที่ 1.1.4-1  ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)  
เอกสารประกอบที ่1.4.1-2  รายงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2558 
                          (อยู่ที่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
เอกสารประกอบที ่2.3.8-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ปีการศึกษา 2558 
                          (อยู่ที่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA58) 
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ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน) 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งชี้ 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 5 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ  

(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 คะแนน 4 + มีการ
ด าเนินงานท่ีดี

ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบช้ันน า

ระดับประเทศ) 
หรือเป็นวัฒนธรรม

องค์กร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ  

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
 

5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ  

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 
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ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน) 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (ต่อ)    
ตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 5 คะแนน 4 + มีการ

ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) 
หรือเป็น

วัฒนธรรม
องค์กร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.8 ระบ บ และกล ไกการป ระกั น คุณ ภ าพ
การศึกษาภายใน 

8 ข้อ มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1   4.88 คะแนน 
องค์ประกอบที ่2 ภารกิจของหน่วยงาน    
ตัวบ่งชี้ 2.1 การพัฒนานักศึกษา 5 คะแนน 4 + มีการ

ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) 
หรือเป็น

วัฒนธรรมองค์กร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 9 ข้อ มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 

5 คะแนน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน) 

ตัวบ่งชี้ 2.3 การด าเนินงานงานสหกิจศึกษานานาชาติ 8 ข้อ มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2   4.67 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 
  4.82 คะแนน 
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558 เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน na na ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย na na 4 + มีการ

ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) 
หรือเป็น

วัฒนธรรม
องค์กร 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน na na 4 + มีการ

ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) 
หรือเป็น

วัฒนธรรมองค์กร 
(5 คะแนนน) 

ตัวบ่งชี้ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

(4 คะแนน) 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

(4 คะแนน) 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

(4 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 
ไม่สามารถคิดคะแนนเฉลี่ยได้ 

เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 
4.88 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.1 การพัฒนานักศึกษา na na 4 + มีการ

ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) 
หรือเป็น

วัฒนธรรมองค์กร 
(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

na na ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 2.3 การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ na na มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
(4 คะแนน) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 
ไม่สามารถคิดคะแนนเฉลี่ยได้ 

เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 
4.67 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ 
ไม่สามารถคิดคะแนนเฉลี่ยได้ 

เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 
4.82 คะแนน 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

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 
1.  การบริหาร
จัดการ 

-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 ร นารีและ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงาน
คณะกร รมกา รก า ร อุ ดมศึ กษ าและ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

-ควรมีการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย 

- - 

2.  ภารกิจของ
หน่วยงาน 

-สถานประกอบการได้รับประโยชน์จาก
การปฏิบัติงานของนักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 98.67 

- -พัฒนาการของนักศึกษาใน
ด้านภาษาต่างประเทศอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า 

- ควรมีกลไกส่งเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

2.  ภารกิจของ
หน่วยงาน (ต่อ) 

-มีแผนและระบบการเตรียมความพร้อม
นั ก ศึ ก ษ า ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

- - จ านวนนั กศึ กษาส ห กิ จ
ศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึ ก ษ า ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ มี
จ านวนน้อย 
 

- ส านักวิชาควรมีกลไก
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาไปปฏิบัติงาน
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น
ต่างประเทศ 
- ค ว ร มี ก า ร ข ย า ย
เครือข่ายความร่วมมือ
กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
ต่ างประเทศเ พ่ือ เ พ่ิม
โอกาสในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

 - มีการน าผลการประเมินทุกภารกิจมาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานสห
กิจศึกษา 

-ควรมีการรวบรวมข้อมูล
ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ ใ ห้
เหมาะสมกับกิจกรรม 

- - 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   1   

ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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เอกสารประกอบที่ 1.1.2-1 
ปฏิทินการประชุมกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ประจ าปี พ.ศ. 2558 
(ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศกึษา ครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557) 

คร้ังที่ เดือน วันประชุม/เวลา หมายเหต ุ
ครั้งท่ี 1/2558 มีนาคม พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2558 

10.00 น. 

ห้องประชุมสารนิเทศและ
ห้องประชุมวจนสาร 

ครั้งท่ี 2/2558 มิถุนายน พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2558 
10.00 น. 

ห้องประชุมสารนิเทศและ
ห้องประชุมวจนสาร 

ครั้งท่ี 3/2558 กันยายน พฤหัสบดี 10 กันยายน 2558 
10.00 น. 

ห้องประชุมสารนิเทศและ
ห้องประชุมวจนสาร 

ครั้งท่ี 4/2558 ธันวาคม พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2558 
10.00 น. 

ห้องประชุมสารนิเทศและ
ห้องประชุมวจนสาร 

 

ปฏิทินการประชุมประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ประจ าปี 2559 วันประชุม/เวลา หมายเหตุ 
ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2558 ห้องประชุม 4  

อาคารวิชาการ 1 
 

ปฏิทินการประชุมกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

(ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าศูนยส์หกิจศกึษา ครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2558) 

คร้ังที่ เดือน วันประชุม/เวลา หมายเหต ุ
ครั้งท่ี 1/2559 มีนาคม พุธท่ี 30 มีนาคม 2559 

10.00 น. 

ห้องประชุมสารนิเทศ
และห้องประชุมวัจนสาร 

ครั้งท่ี 2/2559 มิถุนายน พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 
13.30 น. 

ห้องประชุมสารนิเทศ
และห้องประชุมวัจนสาร 

ครั้งท่ี 3/2559 กันยายน พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 
10.00 น. 

ห้องประชุมสารนิเทศ
และห้องประชุมวัจนสาร 

ครั้งท่ี 4/2559 ธันวาคม พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 
10.00 น. 

ห้องประชุมสารนิเทศ
และห้องประชุมวัจนสาร 
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ปฏิทินการประชุมประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ประจ าปี 2559 วันประชุม/เวลา หมายเหตุ 
ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุม 4  

อาคารวิชาการ 1 
 

ปฏิทินการประชุมศูนย์หัวหน้าฝ่าย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ครั้งที่ เดือน วันประชุม/เวลา หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1/2559 มกราคม ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2559 ห้องประชุม ศสพ. 
ครั้งที่ 2/2559 กุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุม ศสพ. 

 มีนาคม งดเนื่องมีการจัดประชุมพนักงาน ศสพ.  
ครั้งที่ 3/2559 เมษายน ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2559 ห้องประชุม ศสพ. 
ครั้งที่ 4/2559 พฤษภาคม ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุม ศสพ. 
ครั้งที่ 5/2559 มิถุนายน ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ห้องประชุม ศสพ. 

 กรกฎาคม งดเนื่องมีการจัดประชุมพนักงาน ศสพ.  
ครั้งที่ 6/2559 สิงหาคม ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม ศสพ. 
ครั้งที่ 7/2559 กันยายน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 ห้องประชุม ศสพ. 
ครั้งที่ 8/2559 ตุลาคม ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ห้องประชุม ศสพ. 

 พฤศจิกายน งดเนื่องมีการจัดประชุมพนักงาน ศสพ.  
ครั้งที่ 9/2559 ธันวาคม ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม ศสพ. 

หมายเหตุ จัดประชุมทุกเดือน ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 
 

ปฏิทินการประชุมพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ครั้งที่ ภาคการศึกษา วันประชุม/เวลา หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1/2559 3/2558 29 ก.พ. – 4 มี.ค. 2559 ห้องประชุม ศสพ. 
ครั้งที่ 2/2559 1/2559 เดือน กรกฎาคม 2559  

**รอปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2559 
ห้องประชุม ศสพ. 

ครั้งที่ 3/2559 2/2559 เดือน พฤศจิกายน 2559  
**รอปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2559 

ห้องประชุม ศสพ. 

หมายเหตุ จัดประชุมก่อนวันเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อวางแผนการด าเนินงานในแต่ละภาคการศึกษา  
อา้งอิง : รายงานการประชุมหวัหนา้ฝ่าย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
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สรุปโครงการสัมมนาพนักงานประจ าปี 2558 
การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการสัมมนาพนักงานประจ าปี 2558 : การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและ   
ประสิทธิผล 

2. สถานภาพของโครงการ:   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
3. ประเภทของโครงการ:            พัฒนา     ด าเนนิการปกติ 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5.  หลักการและเหตุผลในการจัดสัมมนา 
การสื่อสารในงานบริการเป็นทักษะส าคัญที่ผู้ส่งมอบบริการทุกท่านควรมีเทคนิคพิเศษใน

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มาใช้บริการ และสามารถสื่อสารเชิงบวกกับผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจ ความรู้สึกท่ีดีที่ผู้ใช้บริการมีต่อเรามากขึ้น แต่การพัฒนาทักษะการสื่อสารต้องมีเทคนิคมีวิธีการ
และข้ันตอนการฝึกฝนที่เราต้องเรียนรู้ และน ามาฝึกฝนและปฏิบัติจริง 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการ
นี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯจึงได้จัดโครงการสัมมนาพนักงานประจ าปี ในหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสารและ
ประสานงานด้วยสุนทรียวาจา” เพ่ือให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารและมีวิธีการใน
การประสานงานที่เหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์ และน าไปสู่การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ
หน่วยงานต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารและมีวิธีการในการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. วิทยากร :  คุณอังคณา ธนปิยะวณิชย์ 
8. ระยะเวลาในการสัมมนา : วันที่ 1 และ 11-13 กันยายน 2558 
9. ประโยชน์ทีไ่ด้รับหลังจากการสัมมนา 
  บุคลากรได้เข้าใจและสามารถน าความรู้ เทคนิคที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
10. สถานที่ในการจัดสัมมนา : 
  วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
  วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงงานน้ าตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น 
  วันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ จังหวัดหนองคาย 
10. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา :  ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ จ านวน 16 คน  

(ขาด 1 คน คือ คุณวัชรีพร) 
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา :  ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 58,800 บาท  
     เงินเหลือคืนมหาวิทยาลัย จ านวน 13,448.75 บาท 

เอกสารประกอบท่ี 1.1.3-1 
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ประมวลภาพการสัมมนาพนักงานประจ าปี 2558 
ระหว่างวันที่ 1 และ 11-13 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

โรงงานน้ าตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น และจ.หนองคาย 
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โครงการสัมมนาพนักงานประจ าปี 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

  
1. ชื่อโครงการ 

โครงการสัมมนาพนักงานประจ าปี 2559 : การท างานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) 
 

2. สถานภาพของโครงการ:    โครงการเดิม    โครงการใหม ่
3. ประเภทของโครงการ:     พัฒนา     ด าเนินการปกต ิ
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา  ท าให้บุคลากรในองค์กร
ต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานไปสู่ความส าเร็จ รวมถึงการท างานร่วมกับบุคลากรในระดับต่าง ๆ  จ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการท างานร่วมกับผู้อื่นหรือภายในทีม  

องค์กรที่จะประสบความส าเร็จได้ย่อมอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทุ่มเท
อุทิศกายใจให้องค์กร มีพลังในการท างาน รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน รวมถึงต้องมีทัศนคติเชิงบวก และมี
ความสุข แต่การที่พนักงานจะคิดหรือปฏิบัติออกมาเช่นนั้นได้ต้องอาศัยการปลูกและสร้างจิตส านึกที่ดี เมื่อเรา
ท างานด้วยความรัก เราจะมีความสุขกับการท าหน้าที่ มีความเป็นมิตรกับคนรอบข้าง ที่ส าคัญ คือเกิดความ
เคารพนับถือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
อย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ  
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงจัดท าโครงการสัมมนาพนักงานประจ าปี
ในหัวข้อเร่ือง การท างานอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรศูนย์สหกิจศึกษาฯ ต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและแนวคิดเกี่ยวกับการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุขและไม่เกิดความขัดแย้งในการท างาน  

6.2 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีในการท างานด้วยความตื่นตัว ว่องไว และให้เกียรติ         
ซึ่งกันและกัน 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  
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  7.1 ท าให้บุคลากรได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมี
ความสุข 
  7.2 ท าให้บุคลากรมีจิตส านึกที่ดีในการท างาน 

8. ระยะเวลาและสถานที่ 
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษา ชั้น 2  
  วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2559 สัมมนานอกสถานที่   
 
9. กิจกรรม 

วันที่/เวลา กิจกรรม 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
เวลา 09.00 น. -15.00 น. 

สัมมนา “การท างานอย่างมีความสุข (Happy 
Workplace)”  

วันศุกรท์ี่ 13–วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 สัมมนานอกสถานที ่
 

 
10. งบประมาณ 
 1. เงินสนับสนนุจากมหาวิทยาลยั 15 คน ๆ ละ 1,200 บาท 18,000 บาท 
 2. ค่าพาหนะเหมาจ่าย 2 วนั ๆ ละ 15,000 บาท 30,000 บาท 
 (รวมค่าตอบแทน ที่พัก พนักงานขับรถ ค่าทางด่วนและอ่ืน ๆ) 
   3. ค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน วนัที่ 13 พฤษภาคม 2559    1,200     บาท 

3. ค่าใช้จ่ายส าหรับวิทยากรภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
 3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท    1,200 บาท  

 รวมเป็นเงิน 50,400 บาท 
 
                                (ห้าหมื่นสีร่้อยบาทถ้วน) 
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เอกสารประกอบท่ี 1.2.4-1  
    ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57- ก.ย.58) 

ผลผลิต ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย  
(= บรรลุเป้า  
= ร้อยละ 80 

 = ไม่บรรลุเป้า <  
ร้อยละ 80) 

1. ผลผลิต : มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าสหกิจศึกษาในระดับชาต ิ   
 1.1 ร้อยละของสถานศึกษามีรายวิชาสหกิจ

ศึกษาและหลักสตูรผ่านการรองรบัจาก 
สกอ. และองค์กรวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 
94.44 

100.00  

 1.2 ร้อยละของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มี
รายวิชาสหกิจศึกษาเลือกที่จะไป
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ร้อยละ 98 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 : พัฒนาการและความก้าวหน้าทางสายงานที่ชัดเจนของนักศึกษาสหกิจศึกษา   
 2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อ

การบริการของศูนย์สหกิจศึกษา 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
82.18 

102.73  

 2.2 จ านวนระบบสารสนเทศการให้บรกิารด้าน
การพัฒนาอาชีพ 

1 ระบบ 1 ระบบ 100.00  

3. ผลผลิต : คณาจารย์นิเทศ   
 3.1 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษาต่อการให้บริการ
ประสานงานนิเทศสหกจิศึกษา 

ระดับ 
4.50 

ระดับ 4.53 100.67  

 3.2 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศ
ต่อกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ  

ระดับ 
4.00 

ระดับ 4.23 105.75  

4. ผลผลิต : การมีส่วนร่วมสถานประกอบการ   
 4.1 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศกึษา 
ระดับ 
4.25 

ระดับ 4.41 103.76  

 4.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

ระดับ 
4.25 

ระดับ 4.27 100.47  
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ผลผลิต ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย  
(= บรรลุเป้า  
= ร้อยละ 80 

 = ไม่บรรลุเป้า <  
ร้อยละ 80) 

5. ผลผลิต : เครือข่ายความร่วมมอืสหกิจศึกษา   
 5.1 จ านวนสถานประกอบการเข้าร่วมจัด 

สหกิจศึกษาเพิม่ขึ้น 
แห่ง 
100 

365 365  

 5.2 จ านวนสมาคมวิชาการ/วิชาชีพหรอืกลุ่ม
องค์กรภาครัฐเอกชนท่ีให้ความร่วมมือจัด  
สหกิจศึกษาเพิม่ขึ้น  

2 แห่ง 11 แห่ง 550  

 5.3 จ านวนสถานประกอบการที่มี
ความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน 

3 แห่ง  5 แห่ง 166.67  

 5.4 จ านวนนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกจิศึกษา
ในสถานประกอบการที่เป็นกิจกรรมเพื่อ
สังคม 

10 คน 16 คน  160.00  

 5.5 จ านวนงานบริการวิชาการหรืองานวิจัยท่ี 
มทส.ได้รับจากสถานประกอบการจาก
ความร่วมมือสหกิจศึกษา  

5 งาน 5 งาน 100.00  

 5.6 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีรับจาก
มหาวิทยาลยัอื่นเข้ามาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 

 

4 คน 4 คน 100.00  

6. ผลผลิต : คณุภาพการจัดสหกิจศึกษา   
 6.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษ 

ระดับ 
4.25 

4.25 100.00  

 6.2 
ร้อยละของลักษณะงานท่ีเป็นโครงการ  ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
98.50 

123.12  

 6.3 ร้อยละของสถานประกอบการที่มกีารจ่าย
ค่าตอบแทน  

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 
83.53 

104.41  

7. ผลผลิต : การพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ   
 7.1 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไป

ปฏิบัติงานต่างประเทศ  
20 คน 13 คน 65.00  

 7.2 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจาก
ต่างประเทศมาปฏิบตัิงานในประเทศไทย  

6 คน 15 คน 250.00  

 7.3 จ านวนสถานศึกษา/สถานประกอบการ
ต่างประเทศท่ีรับนักศึกษา มทส.  

5 แห่ง 7 แห่ง 140.00  
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ผลผลิต ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย  
(= บรรลุเป้า  
= ร้อยละ 80 

 = ไม่บรรลุเป้า <  
ร้อยละ 80) 

 7.4 จ านวนสถานศึกษาท่ีมีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา  
 

4 แห่ง 
 

4 แห่ง 
 

100.00 
 

 
 

8. ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการเตรียม ความพร้อมก่อนการไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา และ เข้าสู่
งานอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

  

 8.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัตงิาน  

ระดับ 
4.25 

ระดับ 3.94 92.71  

 8.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดกิจกรรม/หลักสูตรอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนไปปฏิบตัิงาน  

ระดับ 
4.25 

ระดับ 4.32 101.65  

 8.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้า
สู่งานอาชีพหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ระดับ 
4.00 

ระดับ 4.12 103.00  

 8.4  จ านวนสถานประกอบการที่มารบัสมัคร
งานในมหาวิทยาลัย   

90 แห่ง 124 แห่ง 137.78  

 8.5 จ านวนสถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ี
ประชาสมัพันธ์ต าแหน่งงานท่ีว่าง  

50 แห่ง 190 แห่ง 380.00  

9. ผลผลิต : พัฒนาการของนักศึกษา ก่อนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   
 9.1 จ านวนของคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการวิเคราะหต์นเองของนักศึกษา  
ร้อยละ 45 ร้อยละ 100 222.22  

 9.2 ผลวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา 
(Reflection) โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนไปและหลังกลับจากสหกิจ
ศึกษา  

ผลตา่ง 
 1.3 

เพิ่มขึ้น 
3.66 

281.54  

 9.3 จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมในการวเิคราะห์
ตนเองโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนไป 
และหลังกลับจากสหกิจศึกษา  

12 
สาขาวิชา 

19 
สาขาวิชา 

158.33  

10. ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ   
 10.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.5  ระดับ 4.21  93.56  
11. ผลผลิต : การประกันคณุภาพการศึกษา 

 11.1  ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพด้าน
การบริหารจัดการ 

ระดับ 4.5 4.64 103.11  
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เอกสารประกอบที ่1.6.4-1 ตารางคะแนนเปรียบเทียบนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาเปรียบเทียระหว่างนักศึกษาทีจ่ะปฏิบัตงิานในประเทศและตา่งประเทศ ปีการศึกษา 2558

ส่วนที ่1  ความพึงพอใจตอ่รูปแบบการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ

1. รปูแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา 4.28 4.23 4.24 4.50 4.34 4.28 4.37

    1.1 การก าหนดใหส้หกิจศึกษาเปน็หลักสูตรบงัคับส าหรับนักศึกษาทกุคน 4.50 4.33 4.48 4.50 4.58 4.52 4.42

    1.2 นักศึกษาต้องไปปฏบิติังานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 คร้ัง 4.44 4.50 4.35 4.75 4.46 4.42 4.63

    1.3 ระยะเวลาในการปฏบิติังานสหกิจศึกษาคร้ังละ 16 สัปดาห์ 4.40 4.42 4.34 4.75 4.42 4.39 4.59

    1.4 จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หน่วยกิต) 3.86 3.67 3.86 4.50 4.03 3.92 4.09

    1.5 จ านวนหน่วยกิตรายวชิาสหกิจศึกษา (8 หน่วยกิต) 4.18 4.25 4.15 4.00 4.22 4.18 4.13

2. การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา 4.03 3.81 3.93 3.79 4.00 3.98 3.80

    2.1 การก าหนดใหน้ักศึกษาสมัครงานก่อนไปปฏบิติังาน 1 ภาคการศึกษา 4.28 4.17 4.30 3.50 4.33 4.30 3.84

    2.2 นักศึกษาสมัครงานได้ 2 คร้ัง เลือกสถานประกอบการได้คร้ังละ 1 แหง่ 3.95 3.92 3.82 3.25 3.86 3.88 3.59

    2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ก าหนดใหน้ักศึกษาสมัครงาน 3.76 3.58 3.65 3.50 3.75 3.72 3.54

    2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอร์มสมัครงานสหกิจศึกษา 4.21 4.08 4.08 4.50 4.13 4.14 4.29

    2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพจิารณาจากใบสมัครงาน 4.11 3.75 4.04 3.50 4.07 4.07 3.63

    2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวธิกีารสัมภาษณ์ / สอบข้อเขียน 3.85 3.33 3.66 4.50 3.83 3.78 3.92

3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษา 4.01 3.95 3.88 4.00 4.07 3.99 3.98

     3.1 การจัดตารางเรียนรายวชิาเตรียมสหกิจศึกษา (16.00-18.00 น.) 3.89 3.92 3.78 4.00 3.98 3.88 3.96

     3.2 การประเมินผลรายวชิาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผ่านเกณฑ์การประเมิน) 3.76 3.67 3.67 4.25 3.77 3.73 3.96

     3.3 ความเหมาะสมของหวัข้อที่จัดอบรม / บรรยาย 4.03 3.92 3.90 4.00 4.14 4.02 3.96

     3.4 ความเหมาะสมของวทิยากรจากภายในมหาวทิยาลัย 4.19 4.08 4.04 4.00 4.17 4.13 4.04

     3.5 ความเหมาะสมของวทิยากรจากภายนอกมหาวทิยาลัย 4.20 4.17 4.03 3.75 4.31 4.18 3.96
รวม 4.11 4.00 4.01 4.10 4.14 4.09 4.05

ป2ี558
หวัข้อพิจารณา

ภาค 1/2558 ภาค 2/2558 ภาค 3/2558
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ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ

ส่วนที ่2 ความเขา้ใจของนักศึกษาเก่ียวกับสหกิจศึกษา

1.       เอกสารที่นักศึกษาได้รับ ได้แก่ คู่มือสหกิจศึกษา ปฏทินิกิจกรรม และตารางการอบรม/บรรยายรายวชิา

เตรียมสหกิจศึกษา ช่วยท าใหน้ักศึกษาเข้าใจหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา และเข้าใจวธิกีาร

ด าเนินงานต่างๆ ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ

4.26 4.17 4.16 4.25 4.29 4.24 4.21

     2.    นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษามากเพยีงพอที่จะอธบิายใหผู้้อื่นเข้าใจได้ 4.11 4.00 4.05 4.00 4.05 4.07 4.00

รวม 4.18 4.08 4.10 4.13 4.17 4.15 4.10

ส่วนที ่3 คุณภาพการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
1. การใหบ้รกิาร : ทะเบยีนนักศึกษา  (กรณีไม่เคยใช้บริการไม่ต้องตอบข้อนี)้ 3.92 2.84 4.04 4.35 3.88 3.95 3.59

    1.1 จิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) 3.97 2.91 4.06 4.50 3.93 3.99 3.71

    1.2 บคุลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 3.99 2.82 4.13 4.50 3.93 4.02 3.66

    1.3 การกรอกแบบส ารวจไปปฏบิติังานสหกิจศึกษา 3.86 2.82 4.06 4.25 3.83 3.92 3.54

    1.4 การยื่นค าร้องต่างๆ 3.88 2.73 3.98 4.25 3.82 3.89 3.49

    1.5 การอธบิายใหข้้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบยีนนักศึกษา 3.89 2.91 3.99 4.25 3.87 3.92 3.58

2. การใหบ้รกิาร : การจัดหางาน 4.11 3.79 3.99 3.96 4.11 4.07 3.87

     2.1 จิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) 4.23 4.00 4.13 4.25 4.25 4.20 4.13

     2.2 บคุลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 4.30 3.91 4.19 4.50 4.29 4.26 4.21

     2.3 ความรู้ ความสามารถในการจัดหางานใหแ้ก่นักศึกษา 4.32 3.73 4.13 3.75 4.25 4.23 3.74

     2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพื่อประกาศใหน้ักศึกษาทราบ 3.93 3.73 3.78 4.00 3.91 3.87 3.87

     2.5 การประกาศผลการคัดเลือกตรงตามก าหนดการ 3.97 3.55 3.89 3.75 4.00 3.95 3.65

     2.6 ความเพยีงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนนักศึกษา 3.93 3.82 3.85 3.50 3.96 3.91 3.66

ภาค 1/2558 ภาค 2/2558 ภาค 3/2558 ป2ี558
หวัข้อพิจารณา
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หวัข้อพิจารณา ภาค ภาค ภาค ป2ี558

ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ

3. การใหบ้รกิาร : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ 4.17 4.05 4.07 3.95 4.17 4.13 4.00

     3.1 จิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) 4.23 3.82 4.15 4.00 4.25 4.21 3.91

     3.2 บคุลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 4.30 4.27 4.19 4.00 4.26 4.25 4.14

     3.3 การประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการจัดบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา 4.16 4.18 4.06 4.00 4.18 4.13 4.09

     3.4 การใหค้ าปรึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา 4.15 4.00 4.04 4.25 4.17 4.12 4.13

     3.5 ความเพยีงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนนักศึกษา 4.00 4.00 3.91 3.50 3.98 3.96 3.75

4. การใหบ้รกิาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.16 3.82 4.03 3.55 4.14 4.11 3.68

     4.1 จิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) 4.23 3.82 4.13 3.75 4.24 4.20 3.79

     4.2 บคุลิกภาพ (การแต่งกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 4.26 3.82 4.12 4.00 4.27 4.22 3.91

     4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ 4.15 3.82 3.98 3.00 4.05 4.06 3.41

     4.4 การอธบิายใหข้้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบออนไลน์ 4.09 3.91 3.96 3.50 4.06 4.04 3.71

     4.5 ความเพยีงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนนักศึกษา 4.04 3.73 3.95 3.50 4.06 4.02 3.62

คุณภาพในการให้บริการโดยรวมของศูนยส์หกิจศึกษาฯ 4.17 3.73 4.05 4.00 4.19 4.14 3.87
รวม 4.09 3.62 4.03 3.95 4.07 4.06 3.79

ส่วนที ่4 ให้นักศึกษาประเมนิตนเองในความคิดเห็นทีนั่กศึกษามตีอ่ความสามารถของตนเอง  ณ ปัจจุบัน
ใหนั้กศึกษาประเมินว่า ณ ขณะน้ีนักศึกษามีคุณลักษณะเหล่าน้ีดีมากน้อยเพียงใด 3.89 3.84 3.82 3.66 3.86 3.86 3.75

     1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวชิาการ 3.61 3.45 3.57 3.25 3.57 3.58 3.35

     1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏบิติังาน 3.57 3.45 3.47 2.50 3.52 3.52 2.98

     1.3 บคุลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม 3.92 3.45 3.81 3.25 3.92 3.88 3.35

     1.4 วฒิุภาวะ และการรู้จักประมาณตน 3.91 3.91 3.90 3.25 3.91 3.91 3.58

     1.5 ทศันคติต่อวชิาชีพ 4.07 4.09 4.01 4.00 4.07 4.05 4.05

     1.6 ความมั่นใจในตนเอง 3.64 3.82 3.65 3.50 3.63 3.64 3.66

     1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทศิตนในการท างาน 4.13 4.09 4.10 4.00 4.16 4.13 4.05
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หวัข้อพิจารณา ภาค ภาค ภาค ป2ี558

ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ

     1.8 ความสามารถในการเรียนรู้ 4.10 4.09 3.98 4.00 4.01 4.03 4.05

     1.9 วจิารณญาณ การวเิคราะหแ์ละตัดสินใจ 3.81 4.09 3.73 3.50 3.74 3.76 3.80

     1.10 ความคิดริเร่ิมในการสร้างงาน และเสนอความคิด 3.73 3.64 3.60 3.50 3.70 3.68 3.57

     1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน 3.74 3.73 3.69 3.25 3.75 3.73 3.49

     1.12 การตอบสนองต่อการส่ังการ 4.05 3.55 3.93 4.00 3.98 3.99 3.78

     1.13 ความรับผิดชอบ  เปน็ผู้ที่ไวว้างใจได้ 4.17 4.09 4.13 4.25 4.12 4.14 4.17

     1.14 ความมีระเบยีบวนิัย ปฏบิติัตามวฒันธรรมขององค์กร 4.21 3.91 4.17 4.00 4.15 4.18 3.96

     1.15 ทกัษะการส่ือสาร และการน าเสนอ 3.63 4.00 3.56 3.50 3.52 3.57 3.75

     1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จ 4.25 4.36 4.18 4.25 4.24 4.22 4.31

     1.17 มนุษยสัมพนัธ ์และการท างานร่วมกับผู้อื่น 4.18 4.00 4.03 3.50 4.16 4.12 3.75

     1.18 ความเปน็ผู้น า 3.68 3.64 3.60 3.25 3.62 3.63 3.45

     1.19 คุณธรรม จริยธรรม 4.24 3.91 4.17 4.50 4.24 4.22 4.21

     1.20 ทกัษะด้านภาษาและวฒันธรรมต่างประเทศ 3.18 3.45 3.15 4.00 3.01 3.11 3.73

ความคิดเหน็ต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพหลังเสรจ็การศึกษา ใหนั้กศึกษาระบวุ่าสห

กิจศึกษาจะเอ้ือประโยชน์ต่อไปน้ีได้มากน้อยเพียงใด
4.28 4.32 4.22 4.25 4.25 4.25 4.29

      2.1 คาดวา่ผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏบิติังานเพราะประสบการณ์จากการท างานท าใหเ้ข้าใจ 4.18 4.18 4.11 3.50 4.12 4.14 3.84

      2.2 ท าใหรู้้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง 4.29 4.27 4.29 4.75 4.29 4.29 4.51

      2.3 ท าใหม้ีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 4.27 4.45 4.21 4.75 4.23 4.24 4.60

      2.4 เสริมสร้างทกัษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็ว และงานดี 4.32 4.45 4.21 4.25 4.31 4.28 4.35

      2.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 4.22 4.27 4.14 3.50 4.20 4.19 3.89

      2.6    เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเปน็บณัฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกวา่ 4.34 4.27 4.28 4.50 4.31 4.31 4.39

      2.7 เมื่อเข้าท างานหลังจากจบการศึกษาคาดวา่จะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้ 4.33 4.36 4.29 4.50 4.27 4.30 4.43

รวม 4.08 4.08 4.02 3.96 4.05 4.05 4.02
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เอกสารประกอบที่ 1.7.1-1

ศูนย์สหกิจศึกษาและ ปรบัปรงุ ณ วันที่  16 ก.ค. 59

พัฒนาอาชีพ

ผู้อ านวยการศูนย์

ผศ.ดร.บญุชัย  วจิิตรเสถียร

รองผู้อ านวยการศูนย์

ผศ.ดร. สุนิติยา  เถื่อนนาดี

ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 6 ฝ่ายพัฒนาอาชีพ 3 ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา 3 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 4

เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป (6) เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป (3) เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป (1) เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป (4)

1. นางศิริรัชนี  ฉายแสง 1. นายอุดมศักด์ิ  บวัส าราญ 1. นางกรวรรณ  พงษอ์ินทร์วงศ์ 1. นางผ่องพตัรา  บญุระมาตร

2. น.ส.กมลวรรณ  บณัฑิตสาธสิรรค์ 2. นางช่อทพิย์  ฤาเดช 2.นางธญัญ์กรชนัท  มั่นฤทยักิจ 2. นางวชัรีพร  นิลรัตน์ (ปฏบิติังานที่ส่วนหน้า กทม.)

3. นางสาวพชัรี  ขอหมั่นกลาง 3. นางสาวปรีดาภรณ์  ขอช่วยกลาง 3. นางสาวกัญพชัญ์  ทองค า 3. นางสาวเกศินี  เกิดถาวร

4. นางสาวภานิชา นพธนัตถ์พร พนักงานธุรการ (1)

5. นางสาวปรีดาวรรณ  ขอช่วยกลาง 1. น.ส.กฤชญา  เชื้อจันทกึ

หมายเหต ุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 ราย

1. นางสาวภทัร์พรัิล ภนูนทวิรรธน์  จ .บริหารฯ ฝ่ายพฒันางานฯ

16
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เอกสารประกอบที่ 1.7.4-1

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม/หลักสูตร หน่วยงานที่จัด/สถานที่
การสนับสนุน

งบประมาณ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรม

2 -3 กรกฎาคม25 58 เพื่อเสริมประสิทธภิาพการ สมาคมสหกิจศึกษาไทย มทส. ผ่องพตัรา  บญุระมาตร

จัดการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง สุภ ี เขื่อนโพธิ์

กรุงเทพฯ 

 3 - 4 กันยายน 2558การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่น 2 สมาคมสหกิจศึกษาไทย กรวรรณ  พงษอ์ินทร์วงศ์

โรงแรมอมารี ดอนเมือง พชัรี  ขอหมั่นกลาง

กรุงเทพฯ เบญจพร  ศุภรทรัพย์

1 ,11-12 สัมมนาหน่วยงานประจ าปี ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มทส. พนักงานศสพ. 14 คน

กันยายน 2558 หวัข้อ "การส่ือสารและการประสานงาน อาคารศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล"

1 - 5 ธนัวาคม 2558 Planning Institute for High Impact โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท มทส. กมลวรรณ  บณัฑิตสาธสิรรค์

Cooperative And Work-Integrated ภเูก็ต ไม้ขาวบชี จังหวดัภเูก็ต 

Education

28 ธนัวาคม 2558 การบริหารความเส่ียงในบริบทของ มทส. มทส. ผ่องพตัรา  บญุระมาตร

มหาวทิยาลัย สุรสัมมนาคาร กมลวรรณ  บณัฑิตสาธสิรรค์

29 ธนัวาคม 2558 การจัดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  มทส. มทส. ผ่องพตัรา  บญุระมาตร

แผนการบริหารความเส่ียง ระดับ สุรสัมมนาคาร กมลวรรณ  บณัฑิตสาธสิรรค์

มหาวทิยาลัยประจ าปงีบประมาณ 2560 

และการสอบทานการรายงานผล

 12- 13 การจัดการความรู้ (KM) มหาวทิยาลัยราชภฏั มทส. กรวรรณ  พงษอ์ินทร์วงศ์ 

 กุมภาพนัธ ์ 2559 เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการ จันทรเกษม

พฒันาคุณภาพมาตรฐาน Mini_UKM

 16 มีนาคม 2559 รู้จักและเข้าใจหน่วยงานผ่าน ส่วนส่งเสริมวชิาการ ผ่องพตัรา  บญุระมาตร

การเขียนโครงร่างอง์กร มทส. กรวรรณ  พงษอ์ินทร์วงศ์

ตารางข้อมูลบคุลากรที่เข้ารบัการอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะและพัฒนาความรูข้องพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 -มิถุนายน 2559
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วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม/หลักสูตร หน่วยงานที่จัด/สถานที่
การสนับสนุน

งบประมาณ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรม

 12-14 สัมมนาหน่วยงานประจ าปี ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มทส. พนักงานศสพ. 14 คน

พฤษภาคม 2559 หวัข้อ "การท างานอย่างมีความสุข" อาคารศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

และศึกษาดูงาน ม.บรูพา

 23 มิถุนายน  2559 แนวคิดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ศูนย์สหกิจศึกษาฯศิริรัชนี  ฉายแสง

ที่เอื้อต่อการผลิตบณัฑิต อาคารบริหาร ผ่องพตัรา  บญุระมาตร

อุดมศักด์ิ  บวัส าราญ

กรวรรณ พงษอ์ินทร์วงศ์

กมลวรรณ  บณัฑิตสาธสิรรค์

ปรีดาภรณ์  ขอช่วยกลาง

ปรีดาวรรณ ขอช่วยกลาง

ช่อทพิย์  ฤาเดช

พชัรี  ขอหมั่นกลาง

เกศินี  เกิดถาวร

กรกฎาคม 58- นักบริหารระดับกลาง ส่วนการเจ้าหหน้าที่ มทส. ศิริรัชนี  ฉายแสง

มิถุนายน 2559 (อบรมและศึกษาดูงาน) ผ่องพตัรา  บญุระมาตร

อุดมศักด์ิ  บวัส าราญ

กรวรรณ พงษอ์ินทร์วงศ์
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ครั้งที่ 2/2558  
วันจันทร์ที ่19  ตุลาคม 2558 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 1  
     

วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 1.1    เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 1.2 การจัดสรรงบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2559 
วาระท่ี 1.3    ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 
วาระท่ี 1.4    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจ    

  ซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา 

วาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งท่ี 1/2558  
               (วันอังคารที่ 28  ตุลาคม 2558) 

วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระท่ี 3.1 ผลการจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2558 
  วาระท่ี 3.2 การปรับปรุงตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 12 ตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 4.1 ผลการประชุมประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประจ าปีกรศึกษา 2558 
  วาระท่ี 4.2 การต้อนรับผู้บริหารจาก University Utara Malaysia (UUM)  ประเทศมาเลเซีย 
  วาระท่ี 4.3  การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร 
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

เอกสารประกอบท่ี 1.8.5-1 
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รายงานการประชุม 
หัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2558 

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 – 11.20 น. 
ณ ห้องศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 1 

 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร)  ประธาน 
2. รองผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี)       กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา (นางกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์) กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ (นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ) กรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร)                   กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1. หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา (นางศิริรัชนี  ฉายแสง)             กรรมการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  ไม่มี 

วาระท่ี 1.2 การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  งานประจ า    จ านวน   8,500,000  บาท 
 งานโครงการ (5 โครงการ)  จ านวน   2,120,000  บาท 
 งบประมาณจากหน่วยงานหลัก จ านวน   3,200,000  บาท (เทคโนธานี 2 โครงการ ส่วนการเจ้าหน้าที่ 
1 โครงการ) และอยู่ระหว่างรอผลการจัดสรร ได้แก่ งบประมาณจากห้องสมุด ส่วนอาคาร พัสดุ และศูนย์
นวัตกรรมฯ 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 1.  งบประมาณโครงการจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งแม้จะไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณก็ขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าตามแผนโดยเสนอผ่านศูนย์นวัตกรรมฯ  

2. ขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสรุปค่าใช้จ่ายปี 2558 โดยแยกเป็นรายการที่เสนอขอและ
รายการใช้จ่ายจริง เปรียบเทียบปี 2559 เพ่ือจะได้เป็นฐานข้อมูลในการของบประมาณปีถัดไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระที่ 1.3  ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

 เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ท าการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ส าหรับปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มีก าหนดการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558  โดยคณะกรรมการได้ตรวจประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์สห
กิจศึกษาฯ ในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.64 (จากระดับ
คะแนน 5)  นอกจากนี้แล้วยังได้เสนอจุดเด่น จุดอ่อน แนวทางแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในปีการศึกษาต่อไป  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ประชุม 

1. มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงและทบทวนองค์ประกอบที่ 12 
2. มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดท าบันทึกขออนุมัติอธิการบดีเพ่ือจัดอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ที่ยังไม่ผ่านการอบรม 
3. มอบฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ด าเนินการเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนประเด็นขาดการพบปะระหว่าง

ผู้ประกอบการ นักศึกษา และอาจารย์นิเทศ ก่อนการไปนิเทศงานสหกิจศึกษา 
4. มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา ด าเนินการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการ

น าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
5. มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศรวม โดยเชิญชวนคณาจารย์และ

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  
6. มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ ศสพ.ในประเด็นการเชื่อมโยง

สารสนเทศจากต่างประเทศ มีปัญหาว่าเกิดจากระบบของมหาวิทยาลัยหรือเกิดเฉพาะ ศสพ. 
7. มอบฝ่ายพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา โดยจัด เต็มรูปแบบ ให้มี

คณะกรรมการประเมินโครงงาน มีรางวัล เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้จัดปีละ 2 ครั้ง เน้นตามภาคสหกิจศึกษา
หลัก 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

วาระท่ี 1.4      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจ 
    ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างความพร้อมในการ
ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด 
(มหาชน) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการวิชาการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558  ขณะนี้อยุ่
ระหว่างประสานการจัดพิธีลงนาม เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะจัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง
กัน โดยได้มีการเลื่อนก าหนดการจาก 25 พฤษภาคม 2558 เป็น 19 พฤศจิกายน 2558   

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ประชุม   เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการและสามารถจัด
พิธีลงนามได้เร็วขึ้น สามารถก าหนดจัดกิจกรรมที่หน่วยประสานงาน มทส. กรุงเทพฯ ได้ 



 

97 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งท่ี 1/2558  
 (เมื่อวันอังคารที ่28  เมษายน 2558 ) 

ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตที่ประชุมขอเสนอรายงานเพ่ือรับรองในครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 ผลการจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี 2558 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2558 รายงาน
สรุปผลการสัมมนาหน่วยงาน ภายใต้หัวข้อการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารและมีวิธีการในการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ว่าได้ด าเนินการจัดสัมมนาไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยได้
เชิญคุณอังคณา ธนปิยะวณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย และศึกษาดูงานโรงงานน้ าตาลมิตรผล จังหวัดชัยภูมิและ
จังหวัดหนองคายระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558  มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 58,800 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 3.2  การปรับปรุงตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 12 ตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน 

เลขานุการฯ รายงานว่าจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในปีการศึกษา 
2556 และ 2557 ได้มีความเห็นสอดคล้องกันโดยเสนอให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปรับปรุงและทบทวน
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 12 ซึ่งเป็นองค์ประกอบของหน่วยงานเพ่ือให้เน้นในเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยที่ประชุมได้
ให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในวาระที่ 1.3 มาด าเนินการ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  ผลการจัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

 เลขานุการฯ รายงานว่าตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ด าเนินการประสานจัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษา 2558  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 
2558 ที่ผ่านได้มีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องน ามาพิจารณาเพ่ือหารือ
แนวทางการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 

1. ควรน าเสนอเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่นักศึกษาได้รับ โดยจ าแนกตามสถานประกอบการ 
มอบฝ่ายพัฒนางานด าเนินการ โดยจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม แยกสาขาวิชา 

2. การนิเทศงานนักศึกษาไม่ควรก าหนดกรอบตามระยะทางเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของแต่ละ
จังหวัดมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้การก าหนดดังกล่าวเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของ
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ   
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการยืดหยุ่นในประเด็นนี้อยู่แล้ว 
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3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้ไปสหกิจศึกษานานาชาติของนักศึกษา ควรลดคะแนนต่างๆ ในหัวข้อคุณสมบัติ
นักศึกษาลง ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะรับข้อสังเกตไว้เพ่ือพิจารณาต่อไป  แต่เนื่องจากเป็นการเริ่มใช้
ประกาศฉบับนี้ จึงขอด าเนินการไปก่อน 
ยังไม่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับประเด็นนี้ 

4. นักศึกษาสหกิจศึกษาควรมีคุณสมบัติทางภาษาต่างประเทศตามประเทศที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ซึ่ง
อาจจะไม่เจาะจงเฉพาะภาษาอังกฤษ  
มอบฝ่ายพัฒนาอาชีพ ส ารวจความสนใจของนักศึกษาต่อการไปปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
วางแผนการจัดอบรมเสริมภาษาประเทศที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานโดยให้นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ได ้

5. ควรมีทุนให้นักศึกษากู้ยืม 
ยังไม่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับประเด็นนี้ 

6. กรณีศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะให้มีระบบการนิเทศงานโดยใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมด การแสดงแผนที่ใน
ระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ ควรมีการท าแบบสอบถามความเห็นของคณาจารย์
นิเทศก่อน และควรมีการคัดกรองแผนที่ก่อนลงระบบออนไลน์ 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ 

7. เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องแผนที่ในการนิเทศงาน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควรตรวจสอบและมีมาตรการส าหรับ
การใส่พิกัดจุดที่ตั้งสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษา เนื่องจากได้มีการสอนการปักหมุดในแผนที่ใน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาแล้ว 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ (หาวิธีการที่จะท าให้นักศึกษาส่งพิกัดมากขึ้น) 

8. ระบบออนไลน์ควรสามารถท ารายงานของคะแนนประเมินผลนักศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ ที่ประกอบการตัดเกรดได้ 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ 

9. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควรอธิบายขั้นตอนการนิเทศงานให้สถานประกอบการอย่างชัดเจน 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ  

10. ทบทวนปรับช่วงการนิเทศงานของภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ซึ่งอาจจะตรงกับเทศกาลวันหยุด 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการแจ้งขยายเวลาการนิเทศของภาคการศึกษาท่ี 2/2558 

11. ความล่าช้าหรือได้รับเอกสารกระชั้นชิดกรณีเดินทางด้วยรถยนต์เช่า  ท าให้คณาจารย์ผู้เดินทางไม่ได้
เตรียมค่าใช้จ่ายส ารองไว้ 
มอบมอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการรวมถึงศึกษาขั้นตอนกระบวนการเสนอขออนุมัติของ
ส านักวิชาเพ่ือให้อาจารย์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศงานทันก าหนด 

12. การเสนองานของสถานประกอบการจ าเป็นต้องให้สถานประกอบการ submit ทุกครั้งหรือไม่ 
ฝ่ายพัฒนางานได้ชี้แจงและท าความเข้าใจผู้ร่วมประชุมแล้ว 

13. ควรประสานกบัหน่วยยานพาหนะเพ่ือขอให้มีการจัด GPS ประจ ารถเช่าของมหาวิทยาลัย 
มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไปด าเนินการประสานงานเพ่ือจัดซื้อเป็นของศูนย์สหกิจศึกษาฯ จ านวน 10 
เครื่องเพ่ือให้คณาจารย์ผู้นิเทศได้ยืมไปใช้งานในกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวและขอให้ฝ่ายสารสนเทศ      
สหกิจศึกษาประสานเช่ารถที่มี GPS ส าหรับกรณีรถเช่า 

14. ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ขอให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ด าเนินการแจ้งไปที่ประธานคณาจารย์นิเทศ
รับทราบด้วย 
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มอบฝ่ายพัฒนาอาชีพ ด าเนินการแจ้งประธานคณาจารย์นิเทศทราบทุกกิจกรรม 
15. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ อาจจะช่วยเสริมนักศึกษาได้ใน

ระดับหนึ่ง ส าหรับเรื่องนี้ที่ประชุมเห็นควรเป็นเรื่องระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น 
ผู้บริหารศูนย์รับด าเนินการ 

16. จ านวนงานไม่เพียงพอกับการสมัครงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในรอบแรก ท าให้นักศึกษาจะมีความ
วิตกกังวลมาก จึงอยากให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ช่วยติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือให้มีงาน
เพียงพอกับการสมัครงานของนักศึกษาในรอบแรก  
มอบฝ่ายพัฒนางานฯ ด าเนินการ 

17. ความปลอดภัยของคณาจารย์ที่ใช้รถเช่า ควรมีการประเมินผู้ให้บริการรถเช่าเพ่ือจะได้น าผลการประเมิน
มาพิจารณาเช่าในภาคการศึกษาถัดไป 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการท าแบบประเมินในแฟ้มนิเทศเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินความพึง
พอใจการให้บริการของรถเช่าและรถ มทส. เพ่ิมเติม 

18. การศึกษาแผนการเดินทางของพนักงานขับรถ มทส. และรถเช่า ควรมีการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง
เพ่ือจะไม่เสียเวลาในการเดินทาง  
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ 

19. แผนที่การเดินทางที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ควรปรับปรุงแผนที่การ
เดินทางให้เป็นปัจจุบันเพ่ือจะได้น าไปใช้ในภาคการศึกษาต่อไปอย่างถูกต้อง  
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ โดยเฉพาะการเตรียมแฟ้มควรตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน
และจัดท าฐานข้อมูลแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน 

20. การประสานงานเรื่องการสมัครงานกับสถานประกอบการ มีความล่าช้าท าให้นักศึกษาเสียโอกาสในการ
สมัครงาน ณ สถานประกอบการแห่งใหม่ 
มอบฝ่ายพัฒนางานฯ ด าเนินการ 

21. การใช้ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ส าหรับการประกาศงานให้นักศึกษาทราบบางครั้งไม่สามารถเข้าดู
ประกาศงานได้ จึงท าให้การสมัครงานของนักศึกษาล่าช้า 
มอบฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษาด าเนินการ 

22. ต้องการให้ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ก าหนดระยะเวลา ให้สถานประกอบการส าหรับการแจ้งผลการ
สมัครงานสหกิจศึกษาเพ่ือนักศึกษาจะได้ไม่เสียโอกาสในการสมัครงานในรอบต่อไป หากสถาน
ประกอบการแห่งแรกปฏิเสธการรับนักศึกษา 
มอบฝ่ายพัฒนางานฯ ด าเนินการ 

23. รายวิชาเงื่อนไขของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ถูกต้อง สาขาวิชาจะแจ้งรายละเอียดมายัง
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภายหลังการประชุม 
มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด าเนินการประสานงาน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและรับข้อสังเกตไปด าเนินการ 
 
วาระท่ี 4.2  การแต่งตั้งคณะท างานจัดสัมมนาประจ าปี พ.ศ. 2559 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ือให้การด าเนินการจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ฝ่าย
เลขานุการจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะท างานจัดสัมมนาประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยที่ประชุมก าหนดให้ นางกรวรรณ            
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พงษ์อินทร์วงศ์  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา เป็นประธานคณะท างาน  นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ นางสาว
กฤชญา  เชื่อจันทึก  นางสาวพัชรี  ขอหมั่นกลาง เป็นคณะท างาน และนางสาวกัญพัชญ์  ทองค า เป็นคณะท างานและ
เลขานุการ  และผู้อ านวยการเป็นที่ปรึกษา โดยใช้ “การคิดอย่างสร้างสรรค์” เป็นประเด็นการจัดสัมมนา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 

วาระท่ี 4.3  การต้อนรับผู้บริหารจาก Universiti Utara Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 

รองผู้อ านวยการ เสนอที่ประชุมว่าคณะผู้บริหารจาก Universiti Utara Malaysia, ประเทศมาเลเซีย มี
ความประสงค์จะมาเยี่ยมชม มทส. ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งศูนย์กิจการนานาชาติจะเป็นหน่วยงาน
หลักในการต้อนรับการเยี่ยมชมครั้งนี้ โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ  จะเป็นผู้ร่วมให้การต้อนรับและประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพ่ือเยี่ยมชม โดยที่ประชุมมอบฝ่ายบริหารงานประสานงานกับศูนย์กิจการนานาชาติ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

วาระท่ี 4.4  การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร 

 เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมว่าอ้างถึงหนังสือฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี ได้แจ้งงบประมาณด้าน
งานบริหารบุคคลส าหรับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยก าหนดให้หน่วยงานแจ้งชื่อบุคลากรพร้อมหัวข้อ
การอบรมภายใน 31 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
โครงการดังกล่าวในวงเงิน 25,000  บาท โดยผู้อ านวยการได้แจ้งเวียนฝ่ายต่างเสนอชื่อเรียบร้อยแล้วนั้น  

 ด้วยจากการแจ้งเวียนหนังสือดังกล่าว พบว่าฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีความประสงค์จะส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเนื่องจากอาจมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวในปีถัดไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นควรรักษาสิทธิ์ดังกล่าว โดยผู้อ านวยการจะเป็นผู้พิจารณา
จัดหัวข้อและบคุคลเข้ารับการอบรม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
ผู้บันทึกการประชุม นางผ่องพัตรา บุญระมาตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ประธาน 
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เอกสารประกอบที่ 2.2.1-1 
แผนการสอนรายวิชา 

เตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education) 
 
ส าหรับนักศึกษา   นักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 และ 4 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน  เปิดทุกภาคการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 
ผู้บรรยาย   - ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- บุคลากรสังกัดศนูย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 
- วิทยากรผู้ทรงคุณวฒุิจากสถานประกอบการ และหน่วยงานตา่งๆ 

1. เนื้อหาวิชา 
       วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ        
การเขียนจดหมายสมัครงาน ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัฒนธรรมองค์กร  การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงการหรือผลงาน  เทคนิคการ
ปรับตัวในสภาวะกดดัน เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ระหว่างการปฏิบัติงาน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและฝึกทักษะในการสมัครงานอาชีพ 
2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
2.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ 
2.5 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อปรับตัวสู่สงัคมการท างาน และกระตุ้นให้      

นักศึกษามีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิงานให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
3. วิธีการประเมินผล 

3.1 คะแนนเข้าเรียน (Class Attendance) และประเมินวทิยากร    10 % 
3.2 คะแนนเอกสารสมัครงาน (Application Letter, Resume and Application Form) 30 % 
3.3 คะแนนสอบปลายภาค (Final Examination)      60 % 

หมายเหตุ : 
1. นักศึกษาต้องเข้าเรียน และเข้ารว่มกิจกรรมครบทุกหัวข้อ  จึงจะมีสิทธิ์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หากมีเหตุจ าเป็นต้องขาดเรียนให้ติดต่อฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนยส์หกิจศึกษาฯ ภายในระยะเวลา  
1 สัปดาห์เพื่อขอชดเชย 

       2.   นักศึกษาต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 80 % จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินผล และมีสิทธิ์ไปปฏบิัติงาน 
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เอกสารประกอบที่ 2.2.3-1 
สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ทีป่ฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2558
โดยพนักงานที่ปรึกษา  (จาก 5 คะแนน) 

ที่ หัวข้อประเมิน ภาคการศึกษา 
เฉลี่ย 

1/2558 2/2558 3/2558 
1 คุณธรรมและจริยธรรม 4.69 4.74 4.70 4.71 
2 มนุษยสัมพนัธ ์ 4.62 4.62 4.57 4.61 
3 ความมีระเบียบวนิัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 4.57 4.57 4.56 4.57 
4 บุคลิกภาพและการวางตัว  4.57 4.60 4.53 4.56 
5 ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 4.50 4.56 4.60 4.55 
6 การตอบสนองต่อการสั่งการ 4.50 4.53 4.48 4.51 
7 ความรับผิดชอบและเป็นผูท้ี่ไว้วางใจได้ 4.48 4.49 4.45 4.47 
8 ปริมาณงาน 4.43 4.45 4.44 4.44 
9 ความเหมาะสมต่อต าแหนง่งานที่ได้รับมอบหมาย 4.36 4.38 4.38 4.37 
10 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ  4.25 4.24 4.22 4.24 
11 คุณภาพงาน 4.21 4.23 4.19 4.21 
12 ความรู้ความช านาญด้านปฏบิัตกิาร  4.19 4.20 4.16 4.18 
13 ความสามารถเร่ิมต้นท างานได้ดว้ยตนเอง 4.18 4.16 4.12 4.15 
14 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.10 4.13 4.03 4.09 
15 ความมั่นใจในตนเอง 4.09 4.10 4.02 4.07 
16 การจัดการและการวางแผน 4.07 4.10 3.99 4.05 
17 ทักษะการสื่อสาร 4.06 4.06 4.02 4.04 
18 วิจารณญาณและการตัดสินใจ 3.94 3.95 3.87 3.92 
19 ความเป็นผูน้ า 3.89 3.89 3.83 3.87 
20 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  3.70 3.60 3.67 3.66 

เฉลี่ยรวม 4.30 4.31 4.27 4.29 
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เอกสารประกอบที่ 2.2.4-1 
ตารางสรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  
(จาก 5 คะแนน) 
ที่ หัวข้อประเมิน ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2558 2/2558 3/2558 

1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ 4.36 4.45 4.32 4.38 

1.1 มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย 4.51 4.62 4.47 4.53 

1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตอืรือร้น 4.40 4.50 4.35 4.42 

1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ 4.29 4.36 4.24 4.30 

1.4 ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชน์สงูสุด 4.36 4.41 4.27 4.35 

1.5 มีการรายงานผลการปฏิบตังิาน 4.25 4.38 4.28 4.30 

2 ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.18 4.24 4.10 4.17 

2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 4.39 4.43 4.35 4.39 

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 4.09 4.16 4.01 4.09 

2.3 มีความช านาญในดา้นปฏิบตัิการ 3.98 4.06 3.89 3.98 

2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดบัความส าคัญของงาน 4.10 4.16 4.04 4.10 

2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม 4.34 4.38 4.21 4.31 

3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 4.54 4.58 4.43 4.52 

3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดย
เคร่งครัด 

4.78 4.76 4.67 4.74 

3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย 4.75 4.76 4.65 4.72 

3.3 ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคบับัญชา 4.78 4.76 4.65 4.73 

3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน 4.71 4.71 4.64 4.69 

3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับ
องค์กร 

4.62 4.68 4.49 4.60 

3.6 มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ 4.02 4.14 3.87 4.01 

3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น 4.19 4.24 4.05 4.16 

3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน่ การแต่งกาย กิริยา
วาจา วฒุิภาวะ 

4.56 4.59 4.45 4.53 

3.9 มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 4.57 4.59 4.45 4.54 

3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เชน่ไฟฟา้ วัสดุ
สิ้นเปลืองตา่งๆ 

4.41 4.56 4.41 4.46 

4 สรุปโดยรวมของนักศึกษา 4.39 4.51 4.34 4.41 
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เอกสารประกอบท่ี 2.2.5-1 
สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ 2558  
(ประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ) 

ส านักวิชา / สาขาวิชา 
จ านวน 

นศ. 
จ านวน 

ผู้
ประเมิน 

ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ใช้ ไม่มีประโยชน ์
ทั้งหมด คน % คน % คน % 

เทคโนโลยีสังคม                
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ                
   นิเทศศาสตร ์ 48 49 40 81.63 7 14.29 2 4.08 
   สารสนเทศศึกษา 18 18 15 83.33 3 16.67   
   ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 
56 58 

46 79.31 12 20.69   
   ซอฟต์แวร์วิสาหกจิ 15 15 13 86.67 2 13.33   

2. เทคโนโลยีการจดัการ          
   การตลาด 34 34 28 82.35 6 17.65   
   โลจสีติกส ์ 45 47 38 80.85 9 19.15   
   ผู้ประกอบการ 16 16 8 50.00 8 50.00   

รวม 232 237 188  47  2  
เทคโนโลยีการเกษตร         
1. เทคโนโลยีการผลติพืช  61 64 51 79.69 13 20.31   
2. เทคโนโลยีการผลติสตัว์  59 61 38 62.30 23 37.70   
3. เทคโนโลยีอาหาร  46 46 34 73.91 12 26.09   

รวม 166 171 123  48    
วิศวกรรมศาสตร์         
1. วิศวกรรมเกษตร  24 25 16 64.00 9 36.00   
2. วิศวกรรมขนส่ง  107 108 68 62.96 37 34.26 3 2.78 
3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  68 68 53 77.94 15 22.06   
4. วิศวกรรมเคมี  27 27 21 77.78 6 22.22   
5. วิศวกรรมเครื่องกล  89 89 67 75.28 20 22.47 2 2.25 
6. วิศวกรรมเซรามิก  57 57 43 75.44 14 24.56   
7. วิศวกรรมโทรคมนาคม  68 68 55 80.88 11 16.18 2 2.94 
8. วิศวกรรมพอลเิมอร์  20 20 14 70.00 6 30.00   
9. วิศวกรรมไฟฟ้า  121 121 88 72.73 33 27.27 2 1.65 

10. วิศวกรรมโยธา  79 80 56 70.00 20 25.00 4 5.00 
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ส านักวิชา / สาขาวิชา 
จ านวน 

นศ. 
จ านวน 

ผู้
ประเมิน 

ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ใช้ ไม่มีประโยชน ์
ทั้งหมด คน % คน % คน % 

11. วิศวกรรมโลหการ  25 25 16 64.00 9 36.00   
12. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  50 51 33 64.71 18 35.29   
13. วิศวกรรมอุตสาหการ  90 90 76 84.44 13 14.44 1 1.11 
14. เทคโนโลยีธรณี  61 62 39 62.90 23 37.10   
15 วิศวกรรมการผลิต  57 58 43 74.14 15 25.86   
16 วิศวกรรมยานยนต์  64 64 52 81.25 12 18.75   
17 วิศวกรรมอากาศยาน 45 45 24 53.33 20 44.44 1 2.22 
18 วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส ์ 27 28 18 64.29 10 35.71   

รวม 1,079 1,086 782  291  15  
แพทยศาสตร์          
1. อนามัยสิ่งแวดล้อม  61 61 50 81.97 10 16.39 1 1.64 

2. 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  

77 77 66 85.71 10 12.99 1 1.30 

รวม 138 138 116  20  2  
วิทยาศาสตร์         
1. วิทยาศาสตร์การกีฬา  40 40 25 62.50 14 35.00 1 2.50  

2. 
วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบ
ก้าวหน้า (เคมี) 

1 1 1 100.00     

รวม 41 41 41      
รวมท้ังสิ้น 1,656 1,673 1,235  420  20  

 
*หมายเหตุ ผลการประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษา 1,673 คน ประเมินนักศึกษา 1,656 คน 
(นักศึกษา 1 คน มีพนักงานทีป่รกึษามากกว่า 1 คน) 
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เอกสารประกอบท่ี 2.2.6-1 

ตารางความพึงพอใจในประโยชน์ของการไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษาต่อการเข้าสู่อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

หัวข้อพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ยรวม 1/2558 2/2558 3/2558 

1 การเข้าสู่งานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา 3.55 3.88 4.03 3.82 
   1.1 คาดว่าผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจากปฏบิัติงาน
เพราะประสบการณ์จากการท างานท าให้เข้าใจวิชาการ
มากข้ึน 

3.80 3.67 4.01 3.83 

   1.2 ท าให้รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงาน
อาชีพได้ถูกต้อง 

4.00 3.97 4.11 4.03 

   1.3 ท าให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 3.93 3.87 3.93 3.91 

   1.4 เสริมสร้างทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็ว
และงานด ี

3.91 3.83 3.96 3.90 

   1.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 3.68 3.63 3.80 3.70 

   1.6 เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตที่มี
ศักยภาพที่ดีกว่า 

4.12 4.04 4.19 4.12 

   1.7 เมื่อเข้าท างานคาดว่าจะลดระยะเวลาในการ
ปรับตัว/เรียนรู้งานลงได ้

4.19 4.12 4.23 4.18 
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เอกสารประกอบท่ี 2.2.8-1 

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ 2558 

(จาก 5 คะแนน) 

หัวข้อพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ยรวม 1/2558 2/2558 3/2558 
1 การพัฒนาตนเอง 3.16 3.09 3.41 3.22 
   1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวชิาการ 2.77 2.83 3.22 2.94 
   1.2 ความรู้ความช านาญดา้นการปฏิบัติงาน 3.23 3.22 3.55 3.33 
   1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม 3.49 3.35 3.62 3.49 
   1.4 วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน 3.37 3.28 3.58 3.41 
   1.5 ทัศนคติต่อวิชาชีพ 3.25 3.09 3.44 3.26 
   1.6 ความมั่นใจในตนเอง 3.12 2.95 3.25 3.11 
   1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการท างาน 3.51 3.42 3.72 3.55 
   1.8 ความสามารถในการเรียนรู้ 3.05 3.01 3.39 3.15 
   1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะห์และตัดสินใจ 3.06 3.00 3.33 3.13 
   1.10 ความคิดริเริ่มในการสร้างงาน และเสนอความคิด 3.05 2.92 3.22 3.06 
   1.11 การจัดการและวางแผน 3.04 3.00 3.28 3.11 
   1.12 การตอบสนองต่อการสั่งการ 3.32 3.24 3.53 3.36 
   1.13 ความรับผิดชอบ เป็นผูท้ี่ไว้วางใจได้ 3.44 3.37 3.60 3.47 
   1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวฒันธรรมของ
องค์กร 

3.50 3.47 3.71 3.56 

   1.15 ทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ 2.95 2.87 3.19 3.00 
   1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จ 3.51 3.38 3.72 3.54 
   1.17 มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อืน่ 3.65 3.47 3.77 3.63 
   1.18 ความเป็นผู้น า 2.83 2.73 3.14 2.90 
   1.19 คุณธรรม จริยธรรม 3.39 3.32 3.72 3.48 
   1.20 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
(ถ้ามี) 

1.73 1.65 2.18 1.85 

 
 
 



กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 
 

กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัดกิจกรรม 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม 

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาค
นักศึกษาไทย) 
International Cooperative Education Experience 
Sharing (Thai students section) 

จ. 5 ต.ค.  2558  
เวลา 15.00 – 17.00 น. B5206 

2 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ Intercultural 
Learning 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ  

- วัฒนธรรมข้ามชาติ ศ. 7 ส.ค. 2558                                  

(15.00-17.00 น. B5101) 

- มายาทสากล ศ. 14 ก.ค. 2558 
(15.00-17.00 น. B5101) 

 
3 กิจกรรมเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
- หัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการ

สื่อสาร 
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ 

หลังสอบกลางภาค 

 
 

กิจกรรมทีแ่นะน าให้เข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัดกิจกรรม 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม 

1 กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ  
Introduction to international Cooperative Education 

จ. 5 ต.ค.  2558  
เวลา 15.00 – 17.00 น. B5206 

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาค
นักศึกษานานาชาติ) 
International Cooperative Education Experiences 
Sharing (International students section) 

ศ. 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 
17.00 น. B5101 

3 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
Getting to know ASEAN Community 

ศ. 21 ส.ค. 2558  
เวลา 15.00 - 17.00 น. B5101 

4 กิจกรรมการเตรียมตัวสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
ธุรกิจ Preparation for Test of English for 
International Communication 

เริ่มตั้งแต่ 3 ส.ค. 2558 

 
 

 

 

 

 



กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : หลังได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม 

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 1: การเข้า-ออก ประเทศไทย  
Pre getting aboard episode 1: Immigration knowledge 

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 2: ข้อมูลรายประเทศ 
Pre getting aboard episode 2: Country information 

ก าหนดจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 

ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย) 

International Cooperative Education Experience Sharing (Thai 
students section) 

13 พ.ย. 2559 เวลา 
15.00-17.00 น. 

2 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ Intercultural Learning 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ  

หัวข้อมารยาทสากล 
วันที่ 15 ม.ค. 59 เวลา 
16.00-18.00 น. B5101 

3 กิจกรรมเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- หัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ 

การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร
ทุกวันอังคาร และ ศุกร์ 
17.00-19.00 น. เริ่ม 1 
ธ.ค. 58 ห้อง B5206  

 

กิจกรรมทีแ่นะน าให้เข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ  
Introduction to international Cooperative Education 

13 พ.ย. 2559 เวลา 
15.00-17.00 น. 

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษานานาชาติ) 
International Cooperative Education Experiences Sharing 
(International students section) 

26 พ.ย. 2558 เวลา 
16.00-18.00 น. B2013 

3 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
Getting to know ASEAN Community 

29 ม.ค. 59 เวลา 
17.00-19.00 น. B5101 

4 กิจกรรมการเตรียมตัวสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ Preparation 
for Test of English for International Communication 

ทุกวันอังคาร พฤ และ 
ศุกร์เสาร์ เริ่ม 1 ธ.ค. 58 
เวลา  17.00-20.00 น.  

 

กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : หลังได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 1: การเข้า-ออก ประเทศไทย  
Pre getting aboard episode 1: Immigration knowledge 

จะแจ้งให้ทราบหลังการ
สมัครงาน 

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 2: ข้อมูลรายประเทศ 
Pre getting aboard episode 2: Country information 

ก าหนดจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 
กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 

ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย) 

International Cooperative Education Experience Sharing (Thai 
students section) 

- 

2 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ Intercultural Learning 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ  

หัวข้อวัฒนธรรมข้ามชาติ 
วันที่ 19 พ.ค. 59 เวลา 
16.00-18.00 น. B5101 

3 กิจกรรมเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- หัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ 

ภาษาอังกฤษส าหรับสถาน
ประกอบการ 
ทุกวันอังคาร และ ศุกร์ 
17.00-19.00 น. เริ่ม 1 
เม.ย. 59 ห้อง B5206  

กิจกรรมทีแ่นะน าให้เข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ  
Introduction to international Cooperative Education 

- 

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษานานาชาติ) 
International Cooperative Education Experiences Sharing 
(International students section) 

- 

3 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
Getting to know ASEAN Community 

17 พ.ค. 59 เวลา 17.00-
19.00 น. B5101 

4 กิจกรรมการเตรียมตัวสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ Preparation 
for Test of English for International Communication 

ทุกวันอังคาร พฤ และ 
ศุกร์เสาร์ เริ่ม 29 มี.ค. 59 
เวลา  17.00-20.00 น.  

กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : หลังได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 1: การเข้า-ออก ประเทศไทย  
Pre getting aboard episode 1: Immigration knowledge 

จะแจ้งให้ทราบหลังการ
สมัครงาน 

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 2: ข้อมูลรายประเทศ 
Pre getting aboard episode 2: Country information 

ก าหนดจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 

ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย) 

International Cooperative Education Experience Sharing (Thai 
students section) 

13 พ.ย. 2559 เวลา 
15.00-17.00 น. 

2 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ Intercultural Learning 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ  

หัวข้อมารยาทสากล 
วันที่ 15 ม.ค. 59 เวลา 
16.00-18.00 น. B5101 

3 กิจกรรมเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- หัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ 

การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร
ทุกวันอังคาร และ ศุกร์ 
17.00-19.00 น. เริ่ม 1 
ธ.ค. 58 ห้อง B5206  

 

กิจกรรมทีแ่นะน าให้เข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ  
Introduction to international Cooperative Education 

13 พ.ย. 2559 เวลา 
15.00-17.00 น. 

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษานานาชาติ) 
International Cooperative Education Experiences Sharing 
(International students section) 

26 พ.ย. 2558 เวลา 
16.00-18.00 น. B2013 

3 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
Getting to know ASEAN Community 

29 ม.ค. 59 เวลา 
17.00-19.00 น. B5101 

4 กิจกรรมการเตรียมตัวสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ Preparation 
for Test of English for International Communication 

ทุกวันอังคาร พฤ และ 
ศุกร์เสาร์ เริ่ม 1 ธ.ค. 58 
เวลา  17.00-20.00 น.  

 

กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : หลังได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 1: การเข้า-ออก ประเทศไทย  
Pre getting aboard episode 1: Immigration knowledge 

จะแจ้งให้ทราบหลังการ
สมัครงาน 

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 2: ข้อมูลรายประเทศ 
Pre getting aboard episode 2: Country information 

ก าหนดจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 
กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 

ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษาไทย) 

International Cooperative Education Experience Sharing (Thai 
students section) 

- 

2 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ Intercultural Learning 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ  

หัวข้อวัฒนธรรมข้ามชาติ 
วันที่ 19 พ.ค. 59 เวลา 
16.00-18.00 น. B5101 

3 กิจกรรมเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- หัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ 

ภาษาอังกฤษส าหรับสถาน
ประกอบการ 
ทุกวันอังคาร และ ศุกร์ 
17.00-19.00 น. เริ่ม 1 
เม.ย. 59 ห้อง B5206  

กิจกรรมทีแ่นะน าให้เข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ  
Introduction to international Cooperative Education 

- 

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (ภาคนักศึกษานานาชาติ) 
International Cooperative Education Experiences Sharing 
(International students section) 

- 

3 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
Getting to know ASEAN Community 

17 พ.ค. 59 เวลา 17.00-
19.00 น. B5101 

4 กิจกรรมการเตรียมตัวสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ Preparation 
for Test of English for International Communication 

ทุกวันอังคาร พฤ และ 
ศุกร์เสาร์ เริ่ม 29 มี.ค. 59 
เวลา  17.00-20.00 น.  

กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : หลังได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ วันที่จัด 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม  

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 1: การเข้า-ออก ประเทศไทย  
Pre getting aboard episode 1: Immigration knowledge 

จะแจ้งให้ทราบหลังการ
สมัครงาน 

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ภาค 2: ข้อมูลรายประเทศ 
Pre getting aboard episode 2: Country information 

ก าหนดจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   
 



เอกสารประกอที ่2.3.3-1

ที่ รายชือ่นักศึกษา สาขาวิชา สถานประกอบการ ประเทศ ความร่วมมือกับ ภาคการศึกษา

1 นายวรพนัธ ์วอ่งไว เทคโนโลยสีารสนเทศ (ซอฟแวร์ฯ) University of Victoria แคนาดา UVIC 1/2558

2 นางสาวมนรดา สุขประชัย เทคโนโลยกีารจดัการ (โลจสิติกส์) RMIT University ออสเตรเลีย RMIT 1/2558

3 นายกติติศักด์ิ จนัทราวราสรรค์ เทคโนโลยกีารผลิตพชื Vigor Foods Biotechnology จนี HUHST 1/2558

4 นางสาวณาตยา ทองพรม เทคโนโลยกีารผลิตพชื HUHST จนี HUHST 1/2558

5 นางสาวพชัราพร วริิขติกลุ เทคโนโลยกีารผลิตพชื HUHST จนี HUHST 1/2558

6 นางสาวกนกพร ชัยสุรสินทวี เทคโนโลยกีารผลิตพชื HUHST จนี HUHST 1/2558

7 นายวศิรุต เชื้อขนุทด เทคโนโลยกีารผลิตพชื กรีนเวลิด์เจเนติกส์ มาเลเซีย สาขาวชิา 1/2558

8 นางสาวกาญจน์ชฎา ลันวงษา เทคโนโลยกีารผลิตพชื กรีนเวลิด์เจเนติกส์ มาเลเซีย สาขาวชิา 1/2558

9 นายพชิชากร พาพนัธ์ เทคโนโลยกีารผลิตพชื กรีนเวลิด์เจเนติกส์ มาเลเซีย สาขาวชิา 1/2558

10 นางสาวอาภรณ์ คิมเขม้ เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ Guizhou University จนี สาขาวชิา 1/2558

11 นางสาวปรามินทร์ แกว้สะเทือน เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ Guizhou University จนี สาขาวชิา 1/2558

12 นางสาวปยิรัฐ ยศค าลือ เทคโนโลยอีาหาร Vigor Foods Biotechnology จนี HUHST 1/2558

13 นายกฤตนน ทองสุทธิ ์* วศิวกรรมเคมี Tongaat Hulett Sugar แอฟริกาใต้ DUT 2/2558

14 นางสาวสุภางค์ องิคนินันท์ * วศิวกรรมยานยนต์ Hino Mortor ญีปุ่น่ NUT 2/2558

15 นายอรุษ ลักขกิานันท์ วศิวกรรมโยธา JKS Engineering Pty., Ltd. ออสเตรเลีย สาขาวชิา 2/2558

16 นางสาวนิจศุภางค์ กองสา * วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม Durban University of Technology แอฟริกาใต้ DUT 2/2558

17 นายขจรศักด์ิ จติแกล้ว วศิวกรรมอากาศยาน
Aerospace Malaysia Innovation 

Centre
มาเลเซีย UUM 2/2558

18 นายวชัรพล วงศ์เลิศอารักษ ์** วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม Durban University of Technology แอฟริกาใต้ DUT 2/2558

* นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ

**นักศึกษาสหกิจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ รายชือ่นักศึกษา สาขาวิชา สถานประกอบการ ประเทศ ภาคการศึกษา หมายเหตุ

1 นายภทัรพล ศรีรักษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ (ซอฟแวร์ฯ) University of Victoria แคนาดา  1/2558 วซ่ีาไม่ผ่าน

2 นางสาวแคทรียา นานอก เทคโนโลยสีารสนเทศ (นิเทศฯ) Mie University ญีปุ่น่  1/2558
สปก. ตอบ

รับแล้ว แต่

3 นางสาวมณีรัตน์ ผดุงศิลป์ วศิวกรรมไฟฟา้ General Cable Phonix SA Pty. Ltd. แอฟริกาใต้  1/2558
สปก. ตอบ

รับแล้ว แต่
4 นายหสัภาษณ์ สามารถ วศิวกรรมโยธา JKS Engineering Pty. Ltd ออสเตรเลีย  2/2558 วซ่ีาไม่ผ่าน

5 นางสาวฐิติพรรณ สุวรรณทา เทคโนโลยกีารผลิตพชื
Xichang Chiatai Wine & Spirits 

Industry Co., Ltd.
จนี  3/2558 วซ่ีาไม่ผ่าน

6 นางสาววยิดา พมิพบ์ลูย์ เทคโนโลยกีารผลิตพชื
Xichang Chiatai Wine & Spirits 

Industry Co., Ltd.
จนี  3/2558 วซ่ีาไม่ผ่าน

7 นางสาววศินี จวีรพรหม เทคโนโลยกีารผลิตพชื
Xichang Chiatai Wine & Spirits 

Industry Co., Ltd.
จนี  3/2558 วซ่ีาไม่ผ่าน

8 นางสาวอจัฉราภรณ์ มิตรตะขบ เทคโนโลยกีารผลิตพชื
Xichang Chiatai Wine & Spirits 

Industry Co., Ltd.
จนี  3/2558 วซ่ีาไม่ผ่าน

9 นายสุพงษ ์พงษสุ์วรรณ์ วศิวกรรมเคร่ืองกล (อากาศยาน) University of Victoria แคนาดา  3/2558
นศ. ขอ

ยกเลิกการ

รายชือ่นักศึกษา มทส. ทีย่กเลกิการไปปฏบิตังิานสหกิจศึกษานานาชาติ

รายงานสรุปผลการจดัหางานสหกิจศึกษานานาชาต ิ ปกีารศึกษา 2558
รายชือ่นักศึกษา มทส. ทีอ่อกปฏบิตังิานสหกิจศึกษานานาชาติ
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เอกสารประกอบที ่ 2.3.3-2

ที่ รายชือ่นักศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ สถานประกอบการ ระยะเวลา อาจารยท์ีป่รึกษา มทส .

1
Mr. Cebolenkosi Wisdom 

Myeza

Computer Systems 

Engineering

Durban University of 

Technology (DUT)
South Africa Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd. Sep. 2015 - Feb. 2016 Asst.Prof.Dr.Chanwit Kaewkasi

2 Mr. Zein Jaber Mechanical Engineering RMIT University Australia Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd. Aug. 2015 - Dec. 2015 Assist. Prof. Dr. Atit Koonsrisuk 

3 Mr. Osman Allouch Mechanical Engineering RMIT University Australia Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd. Aug. 2015 - Dec. 2015 Assist. Prof. Dr. Atit Koonsrisuk 

4 Mr. Yue Weinan Tourism management HUHST China Surasammanakhan hotel Sep. 2015 - Dec. 2015 Dr. Worapote Suthisai

5 Miss Wang Jing Tourism Management HUHST China Surasammanakhanhotel Sep. 2015 - Dec. 2015 Dr. Worapote Suthisai

6 Miss Chunying Mai
Food science and 

Engineering
HUHST China Fuengfu Anant Co., Ltd. Sep. 2015 - Dec. 2015 Asst. Prof. Dr. Piyawan Gasaluck

7 Miss Ai Shuxiang English HUHST China Air Ochids & Lab Sep. 2015 - Dec. 2015 Asst. Prof. Dr. Issra Pramoolsook

8 Miss Yangming Jiang English HUHST China Air Ochids & Lab Sep. 2015 - Dec. 2015 Asst. Prof. Dr. Issra Pramoolsook

9 Miss Liuxia English HUHST China Air Ochids & Lab Sep. 2015 - Dec. 2015 Asst. Prof. Dr. Issra Pramoolsook

10 Mr.Bowen Song Electrical Engineering University of Victoria Canada Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd. Sep. 2015 - Dec. 2015 Asst. Prof. Dr. Boonruang Marungsri

11 Mr.James Alexander Kendall Mechanical Engineering RMIT University Australia Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd. Jan. 2016 - Jun. 2016 Dr. Krawee Treeamnuk

12 Mr. Nathan Koutoulas
Engineering (Electrical and 

Electronic)
RMIT University Australia Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd. Feb. 2016 - May. 2016 Asst. Prof. Dr. Boonruang Marungsri

13
Miss Amadhila Albertina 

Naambo Tupanduleni 

Information Technology, 

Majoring in Business 

Namibia University of 

Sciences and Technology 

The Republic 

of Namibia
Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd. Feb. 2016 - May. 2016 Asst. Prof. Dr. Thara Angskun

14
Miss Prisca Indileni 

Shimwoodshili

Information Technology, 

Majoring in Business 

Namibia University of 

Sciences and Technology 

The Republic 

of Namibia
Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd. Feb. 2016 - May. 2016 Asst. Prof. Dr. Thara Angskun

15 Mr. Fadrol Ab Manaf Information Technology
University Utara Malaysia 

(UUM)
Malaysia

National Electronics and Computer 

Technology Center (NECTEC)
Feb. 2016 - Aug. 2016 Asst. Prof. Dr. Thara Angskun

16
Mr. S'boniso S'khumbuzo 

Gumede 

Computer Systems 

Engineering

Durban University of 

Technology (DUT)
South Africa HGST (Thailand) Co., Ltd. Mar. 2016 - Aug. 2016 Asst. Prof. Dr. Chanwit Kaewkasi

17 Miss Quyen La Foreign Languages (English) Thai Nguyen University Vietnam COOP, SUT Jun. 2016 - Sep. 2016 Asst. Prof. Dr. Issra Pramoolsook

18 Miss Eri Ono Sociology University of Victoria Canada Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd. May 2016 - Aug. 2016 Ms. Ruchdaporn Wisutthakorn

รายงานสรุปผลการจดัหางานสหกิจศึกษานานาชาต ิ ปกีารศึกษา 2558
รายชือ่นักศึกษาแลกเปลีย่นชาวตา่งชาต ิทีศู่นยส์หกิจศึกษาฯ ตอบรับเขา้มาปฏบิตังิานในประเทศไทย
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ตารางประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ (โดยพนักงานที่ปรกึษา) ต่อการปฏบิตัิงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ปกีารศึกษา 2558

ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ
4.10 4.14 4.10 3.96 4.05 4.08 4.05

3 ความรู้ความสามารถทางวชิาการ 4.11 4.08 4.13 4.33 4.03 4.09 4.21
4 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วชิาการ 4.25 4.31 4.24 4.33 4.22 4.24 4.32
5 ความรู้ความช านาญด้านปฏบิติัการ 4.18 4.69 4.20 4.33 4.16 4.18 4.51
6 วจิารณญาณและการตัดสินใจ 3.94 4.00 3.95 3.33 3.87 3.92 3.67
7 การจัดการและการวางแผน 4.06 4.15 4.10 4.00 3.99 4.05 4.08
8 ทกัษะการส่ือสาร 4.06 3.77 4.06 3.33 4.02 4.05 3.55
9 การพฒันาด้านภาษาและวฒันธรรม

ต่างประเทศ

3.69 4.00 3.60 3.67 3.67 3.65 3.83

10 ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย

4.36 4.15 4.38 4.33 4.38 4.37 4.24

4.38 4.49 4.40 4.67 4.38 4.39 4.58
1 ปริมาณงาน 4.42 4.54 4.45 4.67 4.44 4.44 4.60
2 คุณภาพงาน 4.20 4.46 4.22 4.67 4.19 4.20 4.56
11 ความรับผิดชอบและเปน็ผู้ที่ไวว้างใจได้ 4.48 4.62 4.49 5.00 4.45 4.47 4.81
12 ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 4.50 4.31 4.56 4.67 4.60 4.55 4.49
13 ความสามารถเร่ิมต้นท างานได้ด้วยตนเอง 4.18 4.31 4.16 4.33 4.12 4.15 4.32
14 การตอบสนองต่อการส่ังการ 4.50 4.69 4.53 4.67 4.48 4.50 4.68

4.40 4.53 4.42 4.28 4.37 4.40 4.40
15 บคุลิกภาพและการวางตัว 4.57 4.54 4.60 4.67 4.53 4.57 4.60
16 มนุษยสัมพนัธ์ 4.62 4.69 4.62 4.33 4.57 4.61 4.51
17 ความมั่นใจในตนเอง 4.09 4.39 4.10 3.67 4.02 4.07 4.03
18 ความเปน็ผู้น า 3.89 3.85 3.90 3.33 3.83 3.87 3.59
19 ความมีระเบยีบวนิัย ปฏบิติัตามวฒันธรรม

ขององค์กร

4.57 4.77 4.57 4.67 4.56 4.57 4.72

20 คุณธรรมและจริยธรรม 4.68 4.92 4.74 5.00 4.70 4.71 4.96
4.29 4.39 4.31 4.30 4.27 4.29 4.34

จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 610 13 738 5 333 1,681 18

* ภาค 3/2558 ไม่มีนักศึกษานานาชาติ

 เอกสารประกอบที่ 2.3.4 - 1    

ความรู้

ความรบัผิดชอบ

ลักษณะส่วนบคุคล

หวัข้อพิจารณา
ภาค 1/2558 ภาค 2/2558 ภาค 3/2558 ป ี2558
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เอกสารประกอบที่ 2.3.4-2

ล าดบั รหสันักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ ประเทศ

ความพงึ

พอใจ

จุดเด่น ข้อควรปรับปรุง

1 B5557004 นายวิศรุต เชื้อขุนทด เทคโนโลยีการผลิตพชื 3.87  1/2558 Green World Genetics Malaysia 3.93 - -

2 B5550470 นางสาวกาญจนช์ฎา ลันวงษา เทคโนโลยีการผลิตพชื 3.36  1/2558 Green World Genetics Malaysia 4.48  Communication 

Good attitude  Easy 

and Faster learning

Writing in english            

Agriculture Knowledge

3 B5557172 นายพชิชากร พาพนัธ์ เทคโนโลยีการผลิตพชื 3.33  1/2558 Green World Genetics Malaysia 4.45 - -

4 B5552849 นางสาวอาภรณ์ คิมเข้ม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3.48  1/2558 Guizhou University China 4.05 - -

5 B5553020 นางสาวปรามนิทร์ แกว้สะเทอืน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3.66  1/2558 Guizhou University China 4.45 - -

6 B5557158 นางสาวณาตยา ทองพรม เทคโนโลยีการผลิตพชื 2.14  1/2558

Hunan University of 

Humanities, Sciences and 

Technology

China

4.55 - English skill 

communication skill

7 B5557325 นางสาวกนกพร ชัยสุรสินทวี เทคโนโลยีการผลิตพชื 2.37  1/2558

Hunan University of 

Humanities, Sciences and 

Technology

China

4.75 Passion  English speaking skills

8 B5552016 นางสาวพชัราพร วิริขิตกลุ เทคโนโลยีการผลิตพชื 2.18  1/2558 Hunan University of 

Humanities, Sciences and 

Technology

China 4.60 - English communication skill

ข้อคิดเหน็ของสถานประกอบการต่อการปฏบิตัิงานของนักกศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏบิตัิงานในต่างประเทศ ปกีารศึกษา 2558

ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน
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ล าดบั รหสันักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ ประเทศ

ความพงึ

พอใจ

จุดเด่น ข้อควรปรับปรุง

9 B5401062 นายอรุษ ลักขิกานนัท์ วิศวกรรมโยธา 2.67  1/2558 JKS Engineering Pty. Ltd. Australia 4.03 Self-discipline 

Enthusiastic 

Supportive Reliable

Leadership 

Coammunication skills

10 B5576258 นางสาวมนรดา สุขประชัย เทคโนโลยีการจัดการ 

(การจัดการโลจิสติกส์)

2.81  1/2558 RMIT University Australia 4.30  Hard Working -

11 B5571482 นายวรพนัธ์ ว่องไว เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ซอฟต์แวร์วิสาหกจิ)

2.58  1/2558 University of Victoria Canada 4.10 - -

12 B5557226 นายกติติศักด์ิ จันทราวราสรรค์ เทคโนโลยีการผลิตพชื 2.23  1/2558
Vigor Foods Biotechnology 

Co., Ltd.
China

3.85 - -

13 B5554171 นางสาวปยิรัฐ ยศค าลือ เทคโนโลยีอาหาร 3.63  1/2558
Vigor Foods Biotechnology 

Co., Ltd.
China

3.70 - -

14 B5529308 นางสาวสุภางค์ องิคนนินัท์ วิศวกรรมยานยนต์ 3.08  2/2558 Hino Motor, Japan (NUT) Japan 4.45 Operation is so fast 

for CAE

shy disposicton, please 

more active

15 B5528981 นายกฤตนน ทองสุทธิ์ วิศวกรรมเคมี 3.42  2/2558 Tongaat-Hulett Sugar South Africa 4.25 Quick To Learn New 

Concepts Very 

Good Team Worked 

Strong Academically

English-If Further Work 

Abroad Ask More Questions

ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน

120



ล าดบั รหสันักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ ประเทศ

ความพงึ

พอใจ

จุดเด่น ข้อควรปรับปรุง

16 B5531431 นางสาวนจิศุภางค์ กองสา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3.52  2/2558 DUT Chemical Engineering 

(with Maggie on her Water 

Projects)

South Africa 4.05 It was a pleasure to 

most the students 

from Suranaree 

Hardworking and 

Diligent

she was pcut of a research 

group

17 D5640508 นายวัชรพล วงศ์เลิศอารักษ์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  2/2558 DUT Institute for Water & 

Watsewater

South Africa

18 B5532070 นายขจรศักด์ิ จิตแกล้ว วิศวกรรมอากาศยาน 3.85  2/2558 Aerospace  Malaysia 

Innovation Centre (AMIC) in 

Bangi, Selangor, Malaysia 

(UUM) 

Malaysia 4.10 Reliability on task 

given Discipline & 

Responsible

Reliability on task 

given Discipline & 

Communication - Initiative

ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน
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เอกสารประกอบที ่  2.3.5-1
ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏบิตัิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปกีารศึกษา 2558

เปรบีเทยีบนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ

ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ
1 ความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ 4.36 4.42 4.45 4.30 4.32 4.38 4.36
1.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.51 4.46 4.62 4.50 4.47 4.53 4.48
1.2 ปฏบิติังานด้วยความกระตือรือร้น 4.39 4.77 4.50 4.25 4.35 4.41 4.51
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏบิติัอยู่เสมอ 4.29 4.23 4.36 4.25 4.24 4.30 4.24
1.4 ใช้เวลาในการท างานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 4.36 4.35 4.41 4.50 4.27 4.35 4.43
1.5 มีการรายงานผลการปฏบิติังาน 4.25 4.31 4.38 4.00 4.28 4.30 4.16
2 ความรู ้ความสามารถในการปฏบิตัิงาน 4.18 4.19 4.24 4.30 4.10 4.17 4.25
2.1 ปฏบิติังานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มี

อยู่อย่างเต็มที่

4.39 4.23 4.43 4.50 4.35 4.39 4.37

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 4.09 4.31 4.16 4.25 4.01 4.09 4.28
2.3 มีความช านาญในด้านปฏบิติัการ 3.98 3.85 4.06 4.25 3.89 3.98 4.05
2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับ 4.10 4.04 4.16 4.25 4.04 4.10 4.15
2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 4.34 4.54 4.38 4.25 4.21 4.31 4.40
3 คุณลักษณะส่วนบคุคล 4.54 4.61 4.58 4.61 4.43 4.52 4.61
3.1 ปฏบิติังานตามกฎ ระเบยีบหรือข้อบงัคับ

ขององค์กรโดยเคร่งครัด

4.78 4.92 4.76 4.75 4.67 4.74 4.84

3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย 4.75 4.92 4.76 4.75 4.65 4.72 4.84
3.3 ใหค้วามเคารพเชื่อฟงัผู้บงัคับบญัชา 4.78 4.92 4.76 4.75 4.65 4.73 4.84
3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน 4.71 4.69 4.72 4.50 4.64 4.69 4.60
3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซ่ือสัตย์ สุจริต รักษาความลับองค์กร4.61 4.92 4.68 4.67 4.49 4.59 4.80
3.6 มีความริเร่ิม สร้างสรรค์ 4.02 4.15 4.14 4.00 3.87 4.01 4.08
3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และ

เสนอความคิดเหน็

4.19 4.15 4.23 4.50 4.05 4.16 4.33

3.8 มีบคุลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การ

แต่งกาย กิริยาวาจา วฒิุภาวะ

4.56 4.46 4.59 5.00 4.45 4.53 4.73

3.9 มีความสามารถในการท างานเปน็ทมีร่วมกับ

ผู้อื่น

4.57 4.46 4.59 4.50 4.45 4.54 4.48

3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่น

ไฟฟา้ วสัดุส้ินเปลืองต่างๆ

4.41 4.46 4.56 4.75 4.41 4.46 4.61

4 สรปุโดยรวมของนักศึกษาสาขาวิชาน้ี 4.39 4.23 4.51 4.50 4.34 4.41 4.37
สรุปรวมทกุข้อ (ยกเวน้ข้อ 4) 4.36 4.41 4.42 4.40 4.28 4.36 4.41

จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 610 13 738 5 333 1,681 18

* ภาค 3/2558 ไม่มีนักศึกษานานาชาติ

หวัข้อพิจารณา
ภาค 1/2558 ภาค 2/2558 ภาค 3/2558 ป ี2558
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เอกสารประกอบที ่2.3.6-1

ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาตอ่การเขา้สู่งานอาชพี

เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาต ิปีการศึกษา 2558

ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ

2 การเข้าสู่งานอาชีพหลังเสรจ็การศึกษา 3.95 3.63 3.88 3.64 4.03 3.95 3.64

   2.1 คาดวา่ผลการเรียนจะดีขึ้นหลังกลับจาก

ปฏบิติังานเพราะประสบการณ์จากการท างานท า

ใหเ้ข้าใจ วชิาการมากขึ้น

3.81 3.20 3.67 4.00 4.01 3.83 3.60

   2.2 ท าใหรู้้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถ

เลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง

4.00 3.80 3.98 3.00 4.11 4.03 3.40

   2.3 ท าใหม้ีความมั่นใจในความสามารถของ

ตนเอง

3.93 3.80 3.87 4.00 3.93 3.91 3.90

   2.4 เสริมสร้างทกัษะในการหางาน มีโอกาสได้

งานเร็ว และงานดี

3.91 3.40 3.83 3.50 3.96 3.90 3.45

   2.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จ

การศึกษา

3.68 3.40 3.63 2.50 3.80 3.70 2.95

   2.6 เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเปน็บณัฑิต

ที่มีศักยภาพที่ดีกวา่

4.13 3.80 4.04 4.00 4.19 4.12 3.90

   2.7 เมื่อเข้าท างานคาดวา่จะลดระยะเวลาใน

การปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้

4.19 4.00 4.12 4.50 4.23 4.18 4.25

จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 610 13 738 5 333 1,681 18

* ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ไม่มีนักศึกษานานาชาติ

หวัข้อพิจารณา
ภาค 1/2558 ภาค 2/2558 ภาค 3/2558 ป ี2558
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เอกสารประกอบที ่2.3.7-1

 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจากปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา

ของนักศึกษาทีไ่ปปฏิบัตงิานในประเทศและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิปีการศึกษา 2555-2558

ไทย ตา่งชาติ ไทย ตา่งชาติ ไทย ตา่งชาติ ไทย ตา่งชาติ ไทย ตา่งชาติ

1 การพฒันาตนเอง 3.68 4.05 3.06 3.90 3.36 3.78 3.31 2.97 3.35 3.67

   1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ 3.41 3.62 2.81 2.90 2.99 1.00 3.03 2.95 3.06 2.62
   1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏบิติังาน 3.65 3.38 3.19 3.50 3.45 2.00 3.43 3.00 3.43 2.97
   1.3 บคุลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้า

กบัสังคม

3.84 4.25 3.30 4.50 3.58 3.50 3.58 3.05 3.58 3.83

   1.4 วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน 3.81 4.25 3.25 4.30 3.58 3.50 3.50 2.70 3.54 3.69

   1.5 ทศันคติต่อวิชาชีพ 3.76 3.88 3.14 4.30 3.48 4.50 3.35 2.70 3.43 3.85

   1.6 ความมั่นใจในตนเอง 3.56 4.38 2.91 4.10 3.28 4.00 3.19 2.85 3.24 3.83

   1.7 ความสนใจ ความอตุสาหะ อทุศิตนในการ

ท างาน

3.89 4.38 3.25 4.00 3.57 4.00 3.64 2.70 3.59 3.77

   1.8 ความสามารถในการเรียนรู้ 3.73 4.13 2.99 3.50 3.28 3.50 3.24 3.10 3.31 3.56

   1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะหแ์ละตัดสินใจ 3.56 3.75 2.98 3.70 3.30 3.50 3.22 3.00 3.27 3.49

   1.10 ความคิดริเร่ิมในการสร้างงาน และเสนอ

ความคิด

3.55 3.75 2.95 4.00 3.26 4.00 3.16 2.60 3.23 3.59

   1.11 การจัดการและวางแผน 3.54 3.88 2.99 3.70 3.28 3.50 3.19 2.40 3.25 3.37

   1.12 การตอบสนองต่อการส่ังการ 3.80 3.88 3.15 3.80 3.48 4.00 3.46 2.50 3.47 3.55

   1.13 ความรับผิดชอบ เปน็ผู้ที่ไว้วางใจได้ 3.90 4.00 3.23 4.30 3.56 3.50 3.56 3.10 3.56 3.73

   1.14 ความมรีะเบยีบวินยั ปฏบิติัตาม

วัฒนธรรมขององค์กร

3.94 4.13 3.32 3.70 3.62 4.50 3.66 3.55 3.63 3.97

   1.15 ทกัษะการส่ือสาร และการน าเสนอ 3.45 4.00 2.81 3.70 3.20 4.00 3.09 2.85 3.14 3.64

   1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จ 3.92 4.25 3.30 4.00 3.63 4.50 3.64 3.30 3.62 4.01

   1.17 มนษุยสัมพนัธ์ และการท างานร่วมกบัผู้อื่น 3.98 4.25 3.32 4.10 3.69 4.50 3.73 3.30 3.68 4.04

   1.18 ความเปน็ผู้น า 3.45 4.13 2.80 3.70 3.13 4.00 2.99 2.95 3.09 3.70

   1.19 คุณธรรม จริยธรรม 3.93 4.25 3.25 4.00 3.54 4.50 3.57 3.35 3.57 4.03

   1.20 การพฒันาด้านภาษาและวัฒนธรรม

ต่างประเทศ (ถ้ามี)

2.76 4.50 1.94 4.10 2.17 5.00 1.91 3.45 2.20 4.26

จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 1,207 8 1,167 10 1,093 2 1,681 18 5,148 38

หวัขอ้พิจารณา
ป2ี555 ป ี2555 - ปจัจบุนัป2ี558ป2ี557ป2ี556
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เอกสารประกอบที ่2.3.7-2

 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจากปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา

ของนักศึกษาทีไ่ปปฏิบัตงิานในประเทศและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิปีการศึกษา 2558

ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ
1 การพัฒนาตนเอง 3.16 3.24 3.36 2.70 3.41 3.31 2.97

   1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวชิาการ 2.78 2.40 3.09 3.50 3.22 3.03 2.95
   1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏบิติังาน 3.24 3.00 3.50 3.00 3.55 3.43 3.00
   1.3 บคุลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัว

เข้ากับสังคม

3.48 3.60 3.64 2.50 3.62 3.58 3.05

   1.4 วฒิุภาวะ และการรู้จักประมาณตน 3.36 3.40 3.57 2.00 3.58 3.50 2.70
   1.5 ทศันคติต่อวชิาชีพ 3.25 3.40 3.37 2.00 3.44 3.35 2.70
   1.6 ความมั่นใจในตนเอง 3.11 3.20 3.22 2.50 3.25 3.19 2.85
   1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทศิตนใน 3.51 3.40 3.70 2.00 3.72 3.64 2.70
   1.8 ความสามารถในการเรียนรู้ 3.05 3.20 3.29 3.00 3.39 3.24 3.10
   1.9 วจิารณญาณ การวเิคราะหแ์ละตัดสินใจ 3.06 3.00 3.27 3.00 3.33 3.22 3.00

   1.10 ความคิดริเร่ิมในการสร้างงาน และ

เสนอความคิด

3.04 3.20 3.21 2.00 3.22 3.16 2.60

   1.11 การจัดการและวางแผน 3.02 2.80 3.28 2.00 3.28 3.19 2.40
   1.12 การตอบสนองต่อการส่ังการ 3.32 3.00 3.54 2.00 3.53 3.46 2.50
   1.13 ความรับผิดชอบ เปน็ผู้ที่ไวว้างใจได้ 3.44 3.20 3.65 3.00 3.60 3.56 3.10
   1.14 ความมีระเบยีบวนิัย ปฏบิติัตาม

วฒันธรรมขององค์กร

3.50 3.60 3.76 3.50 3.71 3.66 3.55

   1.15 ทกัษะการส่ือสาร และการน าเสนอ 2.95 3.20 3.13 2.50 3.19 3.09 2.85
   1.16 ความมุ่งมั่นและต้องการความส าเร็จ 3.51 3.60 3.68 3.00 3.72 3.64 3.30
   1.17 มนุษยสัมพนัธ ์และการท างานร่วมกับ 3.64 3.60 3.77 3.00 3.77 3.73 3.30
   1.18 ความเปน็ผู้น า 2.83 3.40 3.00 2.50 3.14 2.99 2.95
   1.19 คุณธรรม จริยธรรม 3.38 3.20 3.62 3.50 3.72 3.57 3.35
   1.20 การพฒันาด้านภาษาและวฒันธรรม 1.70 3.40 1.85 3.50 2.18 1.91 3.45

จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 610 13 738 5 333 1,681 18

* ภาค 3/2558 ไม่มีนักศึกษานานาชาติ

ภาค 2/2558 ภาค 3/2558
หวัข้อพิจารณา

ภาค 1/2558 ป ี2558
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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 













 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  2 

ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 738/2559 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  4 
รายชื่อบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
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รายชื่อและวุฒกิารศกึษาของบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีการศกึษา 2558 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชยั  วิจิตรเสถียร - 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) 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
7 นางช่อทิพย์ ฤาเดช - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
8 นางสาวกัญพัชญ์  ทองค า - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
9 นางธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม - วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต                

  (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 
10 นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 
11 นางวัชรีพร  นิลรัตน์ - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

- ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาและ
การสื่อสาร) 

12 นางสาวพัชรี  ขอหมั่นกลาง - การจัดการบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
- บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

13 นางสาวภานิชา นพธนัตถ์พร - การจัดการบัณฑิต (การจัดการการตลาด) 
14 นางสาวภัทร์พิรัล  ภูนนทิวรรธน์ - วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
15 นางสาวเกศินี  เกิดถาวร - วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) 
16 นางสาวปรีดาวรรณ ขอช่วยกลาง - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 
17 นางสาวปรีดาภรณ์  ขอช่วยกลาง - วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
18 นางสาวกฤชญา เชื้อจันทึก - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

   สาขาการตลาด 
 



 


