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เอกสารประกอบท่ี 1.1.1-1  
   ตารางท่ี 1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด ปีงบประมาณ 2559 
                (ต.ค.58- ก.ย.59) 

ผลผลิต ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย  
(= บรรลุเป้า  
= ร้อยละ 80 

 = ไม่บรรลุเป้า <  
ร้อยละ 80) 

1. ผลผลิต : มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าสหกิจศึกษาในระดับชาต ิ   
 1.1 จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานให้กับสถาน
ประกอบการและสังคมภายนอก 

1 ผลงาน 1 ผลงาน 100.00  

 1.2 ร้อยละของโครงงานท่ีมีประโยชนต์่อสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 
98.54 

123.18  

 1.3 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการปฏบิัตินของนักศึกษา
และหรือโครงงานของนักศึกษา 

ระดับ  
4.25 

ระดับ 4.39 102.04  

 1.4 ร้อยละของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มี
รายวิชาสหกิจศึกษาเลือกที่จะไป
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ร้อยละ 98 
ร้อยละ 
98.23 

100.23  

 1.5 ร้อยละของสถานศึกษามีรายวิชาสหกิจ
ศึกษาและหลักสตูรผ่านการรองรบัจาก 
สกอ. และองค์กรวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 
94.60 

105.11  

2. ผลผลิต : การมีส่วนร่วมสถานประกอบการ  
 2.1 ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการต่อการปฏบิัติงานสหกิจ
ศึกษา  

ระดับ 
4.25 

ระดับ 
4.29 

100.949  

 2.2  จ านวนสถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ี
ประชาสมัพันธ์ต าแหน่งงานท่ีว่าง 

60  
แห่ง 

168 
 แห่ง 

280  

 2.3 จ านวนสถานประกอบการที่มารับสมัคร
งานในมหาวิทยาลัย 

100 
แห่ง 

112 
แห่ง 

112  

 2.4 จ านวนสถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมเตรยีมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาและกิจกรรมพัฒนาอาชีพ 

5 
แห่ง 

10  
แห่ง 

200  

3. ผลผลิต : เครือข่ายความร่วมมอืสหกิจศึกษา   
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ผลผลิต ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 
ร้อยละของ

ผลผลิตเทียบ
กับเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย  
(= บรรลุเป้า  
= ร้อยละ 80 

 = ไม่บรรลุเป้า <  
ร้อยละ 80) 

 3.1 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีรับจาก
มหาวิทยาลยัอื่นเข้ามาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 

6 คน 11 คน 183.33  

4. ผลผลิต : คณุภาพการจัดสหกิจศึกษา 
 4.1 ร้อยละของลักษณะงานท่ีเป็นโครงงาน 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 
92.84 

116.05  

 4.2 ร้อยละของสถานประกอบการที่มกีารจ่าย
ค่าตอบแทน 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 
75.34 

94.17  

 4.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระดับ 
4.25 

ระดับ 
4.39 

103.29  

5. ผลผลิต : การมีส่วนร่วมของนักศึกษา   
 5.1 ระดับความพึงพอใจต่อการเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัตงิานสห
กิจศึกษา 

ระดับ 
4.00 

ระดับ 
3.95 

98.75  

 5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระดับ 
4.00 

ระดับ 
4.39 

109.75  

6. ผลผลิต : การมีส่วนร่วมของคณาจารย์นิเทศ   
 6.1 ร้อยละของงานสหกจิศึษาท่ีไดร้ับการ

รับรองจากสาขาวิชา 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

100  

 6.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการนิเทศใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
98.63 

103.82  

 6.3 ร้อยละของสาขาวิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมสห
กิจศึกษา 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

100  

 6.4 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระดับ 
4.25 

ระดับ 
4.41 

103.76  

7. ผลผลิต : การพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ   
 7.1 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไป

ปฏิบัติงานต่างประเทศ  
20 คน 14 คน 70  

 7.2 จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาจาก
ต่างประเทศมาปฏิบตัิงานในประเทศไทย  

10 คน 14 คน 140  

 7.3 จ านวนสถานศึกษา/สถานประกอบการ
ต่างประเทศท่ีรับนักศึกษา มทส.  

7 แห่ง 10 แห่ง 142.86  

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4553?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4553?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4554?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4554?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4555?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4555?psc=554
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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 
 

9 แห่ง 
 

225 
 

 
 

8. ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการเตรียม ความพร้อมก่อนการไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา และ เข้าสู่งานอาชีพหลังส าเรจ็การศึกษา 
 8.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

ประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งาน
อาชีพหลังส าเรจ็การศึกษา 

ระดับ 
4.25 

ระดับ 3.82 89.88  

9. ผลผลิต : พัฒนาการของนักศึกษา ก่อนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   
 9.1 จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมในการวเิคราะห์

ตนเองโดยการเปรียบเทียบระหว่างก่อนไป
และหลังกลับจากสหกิจศึกษา  

15 
สาขาวิชา 

15 
สาขาวิชา 

125  

 9.2 ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษาภายหลังกลับจากการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระดับ 
3.75 

ระดับ 
3.31 

88.27  

       
10. ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการ   
 10.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.5  ระดับ 4.27  94.89  
       

 

ข้อมูล ณ 10 ตุลาคม 2559 

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4556?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4556?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4404?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4404?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4404?psc=554

