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เอกสารประกอบท่ี 1.1.2-2  
    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 

104.93  

 1.2 ร้อยละของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มี
รายวิชาสหกิจศึกษาเลือกที่จะไป
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ร้อยละ 98 
ร้อยละ 
97.74 

99.73  

 1.3 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการปฏบิัตินของนักศึกษา
และหรือโครงงานของนักศึกษา 

ระดับ 
4.25 

ระดับ 4.27 100.47  

 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 านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาทีร่ับจาก
มหาวิทยาลยัอื่นเข้ามาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 

 

4 คน 4 คน 100.00  

6. ผลผลิต : คณุภาพการจัดสหกิจศึกษา   
 6.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

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  

 

ข้อมูล ณ 15 ตุลาคม 2558 
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