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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพในรอบปีการศึกษา 2559 (กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2560) โดยเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ใช้ เกณฑ์  Council of the University Presidents of Thailand Quality 
Assurance (CUPT QA)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ 

ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ดังนี้ 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนนที่ได ้ หมายเหต 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  (3 ตัวบ่งชี้)  
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน 5  
ตัวบ่งชี้ 1.2  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5  
ตัวบ่งชี้ 1.3  คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 5  
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน  (3 ตัวบ่งชี้)   
ตัวบ่งชี้ 2.1  การพัฒนานักศึกษา 5  
ตัวบ่งชี้ 2.2  การด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 6  
ตัวบ่งชี้ 2.3  การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 6  

หมายเหต ุ         หมายถึง  ตัวบ่งชีห้ลักของมหาวิทยาลัยที่หนว่ยงานตอ้งรายงานใน SAR 
          หมายถึง  ตัวบ่งชี้คุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 
จากองค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน  

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน พบว่าศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ มีการจัดท ายุทธศาสตร์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักใน
การด าเนินการสหกิจศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพ่ือส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงความเป็นต้นแบบสหกิจศึกษาในประเทศ และยกระดับการด าเนินการสหกิจศึกษา
นานาชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันได้แก่ การวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และ
คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้า
กับสภาวการณ์ปัจจุบันสามารถก้าวทันต่อการยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงถึงการสร้างและ
พัฒนาระบบกลไกในการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพ่ือให้ได้ มาซึ่งผล
สะท้อนกลับ (Feedback) สามารถน ามาวิเคราะห์ และสามารถต่อยอดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ



ข 
 

ต่าง ๆ ให้คล่องตัว และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่
ก าหนดไว้  จึงได้มีการติดตาม (Monitored) และเทียบเคียงข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานให้สอคคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินงาน
ให้มีความทันสมัย  

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนานักศึกษา 2) การด าเนินงาน   
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  3) การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ จากทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อ

ตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาก่อนและหลังจากการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อันได้แก่การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้มีทักษะในด้านวิชาการ สังคม 

และความถนัด เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมต่อ

การปฏิบัติงานในตลาดแรงงาน ทั้งนี้ การด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพนั้น ได้มีการบริหารจัดการ

วางแผนอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure : SOP) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานเชิงลึก มุ่งเน้น

ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถต่อยอดและพัฒนากระบวนการท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ และสามารถ

บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิประสิทธิผล และมีการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติเป็นรูปธรรม

มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลต่อยอดจากการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Planning Institute for High Impact 

Cooperative and Work-Integrated Education” โดยถือว่าเป็นหลักสูตรที่จัดครั้งแรกในประเทศไทย มีผู้

เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 31 คน จาก 6 ประเทศ ผลจากการจัดการฝึกอบรมนี้ นอกจากจะได้ทักษะความรู้

ในการด าเนินงานสหกิจศึกษาแล้วยังได้ต่อยอดความร่วมมือในการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติมากขึ้น 

รวมไปถึงการแสดงศักยภาพในเวทีโลกจึงได้รับเกียรติจากสมาคมสหกิจศึกษาโลกเชิญร่วมเป็น เจ้าภาพจัดการ

ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ 20  (20th WACE World Conference on Cooperative & Work-Integrated 

Education : WACE 2017) ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยอย่างยิ่ง รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้าง และขยาย

ความร่วมมือในการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมีสถาบันการศึกษานานาชาติ องค์กรหรือเครือข่าย

ความร่วมมือนานาชาติที่ด าเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จ านวน 270 คน จาก 16 ประเทศ ประกอบด้วย

ชาวต่างชาติ จ านวน 152 คน และชาวไทย จ านวน 118 คน มาระดมความคิดเห็นในการจัดด าเนินงานสหกิจ

ศึกษานานาชาติ หรือน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ือพัฒนาระบบสหกิจ

ศึกษาของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล  
 
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (หากมี) 

จากการด าเนินงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2559 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพที่ได้สนับสนุน
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นส่งผลให้มีนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในภาค
การศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 จ านวน 2 ราย ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลสหกิจศึกษารอง
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ดีเด่นระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ได้แก่ นางสาวปารวีร์  โภคสวัสดิ์ นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์) ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 1/2559 ณ UVic Bookstore ประเทศแคนาดา ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติรอง
ดีเด่นระดับชาติ และนางสาวหัทยา  พวงผ่อง นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ชลบุรี) ประเภท
โครงงานดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ และเกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ส าหรับคณาจารย์ และสถานประกอบการ อาทิเช่น การสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเรื่อง “ไทยแลนด์ 
4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การสัมมนาผู้ประกอบการเขตภาค
ตะวันออก  การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการโดยน า
ร่องที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และบริษัท รวม เกษตรกร
อุตสาหกรรม จ ากัด และ ประชุมศิษย์เก่า มทส. ที่เป็นระดับผู้บริหารในสถานประกอบการและผู้ประกอบการ 
เป็นต้น ซึ่งจากการจัดกิจกรรมข้างต้นสามารถน าผลสะท้อนกลับ (Feedback) มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานได้ทันสมัย และสามารถน าไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น 
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report: SAR) โดยใช้ เกณ ฑ์ การประเมิน  Council of the University Presidents of Thailand 
Quality Assurance (CUPT QA)  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ และการประเมินผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

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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สารบัญ 
 
             หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร                ก 
ค าน า   ง 
สารบัญ                                                                                                          จ   
บทที่ 1 บทน า    
     1. ลักษณะองค์กร               1 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 2 
    1) บริการขององค์กร 2 
    2) ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
        2.1) ปรัชญา 2 
        2.2) วิสัยทัศน์ 2 
        2.3) พันธกิจ  2 
    3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  2 
    4) สถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 4 
    5) กฎระเบียบ/เงื่อนไขข้อบังคับ 4 
    6) งบประมาณ 4 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1. 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
บริการศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษาส าหรับหน่วยงานที่สนใจ  

2) ปรัชญำ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

2.1) ปรัชญำ 

    สหกิจศึกษาเสริมสร้างบัณฑิตให้ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน  

2.2) วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ และด ารงความเป็นผู้น าสหกิจศึกษาของประเทศเพ่ือเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

2.3) 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/บุคคล/เลขานุการ งานพัสดุ/

ค รุ ภั ณ ฑ์  งาน ป ระส าน งาน  งาน
งบประมาณและการเงิน งานประชุม/
สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษา 
การรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ 
งานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

1 
3 
1 

2.2 ฝ่ายพัฒนางานสหกิจ
ศึกษา 

งานแนะแนวให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ในการสมัครงานสหกิจศึกษา  งานการ
จัดหางานสหกิจศึกษาในประเทศ  งาน
การจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ    
งานพัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษากับ
องค์กรภาครัฐและเอกชน  งานพัฒนา
เครือข่ายสหกิจศึกษากับบัณฑิต มทส.  
งานจัดการลูกค้าสัมพันธ์   งานจัด
สั ม ม น าส ถาน ป ระก อบ ก ารแ ล ะ
เครือข่ายบัณฑิต  งานผลิตสื่อเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายการ
จัดหางาน  งานประชาสัมพันธ์ทั้งใน
แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เท ศ เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม
ความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

3 
2 

2.3 ฝ่ายพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม
เรียนรู้ผลสะท้อนกลับของนักศึกษา   
สหกิจศึกษา จัดการประชุมนักศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
และการพัฒนาอาชีพ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

1 
2 

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 การ
ให้ค าปรึกษา/แก้ ไขปัญหานักศึกษา
ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
สนับสนุนข้อมูลภายในและภายนอกศูนย์ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

1 
2 
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4. อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสาน
ภารกิจ” โดยใช้ทรัพย์กรที่มีอยู่และความช านาญของบุคลากรร่วมกันแบบรวมศูนย์ และมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่
สนับสนุนภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วย 1) ศูนย์บริการการศึกษาให้บริการเรื่องงานทะเบียน
และบริการห้องเรียนส าหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2) ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 3) ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร 4) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการด้าน
สื่อและแหล่งความรู้ส าหรับการค้นคว้า    5) ส านักวิชาที่ก าหนดการจัดสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียน
การสอนให้บริการด้านวิชาการ  6) ส่วนการเงินและบัญชี ในการบริการด้านการเงินต่าง ๆ 7) ส่วนกิจการ
นักศึกษา ให้บริการด้านหอพัก ทุนการศึกษา 8) ส่วนอาคารสถานที่ ให้บริการด้านยานพาหนะ  

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. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการ

เรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557 
9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการ 

บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558 
11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและ

การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
12. คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
13. คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศ 
14. คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับสถานประกอบการ 
15. ข้อก าหนดและคุณสมบัติของผู้สมัครงานสหกิจศึกษา "นานาชาติ" 

 
6. งบประมำณ    

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 

1. โครงสร้ำงองค์กร 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดยมี

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

 

 สภำวกำรณ์ขององค์กร 

   ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน  

1. ล าดับในการแข่งขัน 
- คู่แข่ง หมายถึง  สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา 

ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าวจ านวน 118 สถาบัน (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 
2559 แหล่งที่มา : สกอ) 

รองผู้อ านวยการศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ 
อธิกำรบด ี

โครงสรำ้งองค์กรของศูนยส์หกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 

 
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา 
งานสหกิจศึกษา 

 
 

หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนาอาชีพ 

 
 

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ 
สหกจิศึกษา 
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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 นาสหกิจศึ กษ าภ าค

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

International Satellite Office at Suranaree University of Technology) 

   ข. บริบทเชิงกลุยุทธ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งม่ันให้บริการที่เป็นเลิศ และด ารงความเป็น
ผู้น าสหกิจศึกษาของประเทศเพ่ือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

 

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รำยละเอียด 

ด้านกิจการ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงาน   
สหกิจศึกษาของ มทส. และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ
ศึกษาของประเทศ 

ด้านปฏิบัติการ ยึดหลัก “รวมบริการประสานภารกิจ” 

ความรับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกว้าง 

แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในฐานะหน่วยงานต้นแบบการจัดการศึกษา
ในรูปแบบสหกิจศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานผ่านกระบวนการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

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 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้ 

 
องค์ประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ  
 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน 
 ปีการศึกษา 2559 (ก.ค.59 – มิ.ย.60) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมลูดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบรูณ์  
ไมส่ามารถ/  
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มี
แนวโน้ม 
ผลการ
ด าเนินงาน
ของระบบดี
ท าให้เกิดผล
เป็นไป/ 
ในทิศทาง
ตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกดิการ
พัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบใน
ระดบัช้ันน าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน
ทีด่ีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเทา่หรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบช้ันน า
ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example of 

World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be 
made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning stage 
or is inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little document 
or evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 

  

Inadequate but 
Minor Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
defined and 
implemented but 
minor improvement 
is needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no clear 
evidence to support 
that they have been 
fully used. 
Performance of the 
QA practice shows 
inconsistent or some 
results. 

Adequate 
as Expected 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
adequate 
and 
evidences 
support that 
it has been 
fully 
implemented
. Performance 
of the QA 
practice 
shows 
consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is better 
than adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice 
shows very good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 

excellent or 
example of 
worldclass 

practices in the 
field. Evidences 

support that it has 
been innovatively 

implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 

results and 
outstanding 

improvement 
trends. 
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ประเด็นในการประเมิน  :   
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT หรือแผนปฏิบัติการโดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี 

       

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

       

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

       

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุม
พันธกิจของหน่วยงานและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

       

5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน 

       

6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและพัฒนาการของ
หน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT หรือแผนปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับพนักงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้
จัดท าแผนกลยุทธ์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2557-2559 โดยการจัดประชุมพนักงานเพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจที่
ครอบคลุมทุกภารกิจของศูนย์ มีการจัดท า SWOT Analysis เพ่ือพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
โดยใช้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ มทส. ที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติของ 
มทส. เป็นหลักในการจัดท าแผน โดยแผนกลยุทธ์ของศูนย์สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
สุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในมาตรการ 1.3 ส่งเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับการท างานของ
นักศึกษา (Work Integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และรูปแบบอ่ืนใน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและตรงตามเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิง 
1.1.1-1) มีการจัดประชุมพนักงานศูนย์เพ่ือทบทวนแผนการปฏิบัติการประจ าปี โดยใช้ผลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นฐานในการปรับปรุงและทบทวน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ปรับปรุงตัว
บ่งชี้ กิจกรรม และเป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงการเพ่ิมเป้าหมายเพ่ือให้ท้าทายต่อการ
ปฏิบัติงาน  พนักงานของศูนย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้ในการด าเนินงานและก าหนดค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน นอกจากนี้มีการยังได้น าผลการการด าเนินงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายมาวางแผนการด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มีผลการด าเนิงานในตัวบ่งชี้เรื่องการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ในประเด็นการส่งออกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย (ก าหนดเป้าหมายไว้  20 คน มีผลการด าเนินงานนับตามปีงบประมาณจ านวน 14  คน หรือมีผลการ
ด าเนินงานนับตามปีการศึกษาจ านวน 17 คน)  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปีละ 4 ครั้ง  (ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.1-2) รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านที่ประชุมหัวหน้า
ฝ่ายเพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
และจะรายงานผลผ่ านระบบการจั ดท าแผนและติ ดตามผลการด าเนิ น งานของฝ่ ายวางแผน 
(http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is) โดยส่ วนแผนงานจะเป็ นผู้ รวบรวมน าเสนอต่ออธิการบดีและ
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือพิจารณาต่อไป  
          โดยในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ เช่น เพ่ิมหรือลดจ านวนตัวบ่งชี้ และปรับปรุง
เป้าหมายให้สูงขึ้น มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 25 ตัวบ่งชี้จาก 26 ตัวบ่งชี้ คิด
เป็นร้อยละ 96.15  โดยเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558 ร้อยละของผลผลิตเทียบกับเป้าหมายมีแนวโน้มโน้มดี
ขึ้น อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายของปี 2559 กับ 2558 ยังคงเป็นตัวเดิมคือการส่ง
นักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมาย ปีการศึกษา 2559 จ านน 17 จาก

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is
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เป้าหมาย 20 คน และการรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จากเป้าหมาย 10 คน มีผล
การด าเนินงาน 13 คน (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1 และดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-2)  จึงได้น ามาวางแผน
เพ่ือด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยการจัดท าโครงการประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง “Planning Institute for 
High Impact Cooperative and Work-Integrated Education” ระหว่างวันที่ 1 – 4  ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ 
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือหาเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานสหกิจศึกษาของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 31 คน จาก 6 ประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดท าโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานให้ประเด็นดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่  1) โครงการ
International Coop Engagement 2) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติ 3) โครงการการ
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสู่อาเซียน 4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 5) โครงการ Industry based 
Career Development 6) โครงการบัณฑิตพึงประสงค์ รวมทั้งจัดท าโครงการเพ่ือเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการสหกิจศึกษาโลกในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะท าให้มีโอกาสสร้างความร่วมมือ มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ิมขึ้น เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ิมขึ้น และขยายไปทั่ว
ทุกภูมิภาคของโลก นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนขยายความร่วมมือโดยการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือขยายการสร้างความร่วมมือ
กับต่างประเทศ  
2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ า
หน่วยงาน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.2-1) มีการน าแผนความเสี่ยงเสนอที่ประชุมประจ าเดือนของหัวหน้าฝ่าย 
เพ่ือจัดท ารายละเอียดประกอบและระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ส าหรับรายงานแผนปรับปรุง
ควบคุมภายใน   ซึ่งมีระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (http://smart.sut.ac.th/rm/index.php) 
ทั้งนี้แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
พิจารณาว่าจะให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนหรือไม่ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2559-2560 ศูนย์สห
กิจศึกษาฯ มีความเสี่ยง 2 ประเด็น คือ1) อุบัติเหตุ อุบัติภัยและความไม่ปลอดภัยในระหว่างการไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 2) การบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยระดับความเสี่ยงเป็นความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับปานกลาง และมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงไว้แล้วไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนความเสี่ยง (ดัง
เอกสารอ้างอิงที ่1.1.2-2)   
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3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
    ผู้บริหารหน่วยงานมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังนี้ 

1)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานและเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ

ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่ องและเป็นระบบ 
จะเห็นได้จากก าหนดการประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีประเด็นหารือและติดตามเพ่ือให้ทันต่อ
เหตุการณ์ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันท่วงที 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมายและงบประมาณ มีการน าข้อมูล

ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานรวมถึงสามารถแนะแนวทาง 
แก้ไขปัญหาการท างานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการท างานของหน่วยงาน 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
มีระบบการบริหารงานที่สอดคล้องกับระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างระบบ

การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
ผู้บริหารมีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพของตน มีการก ากับ

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบและอย่างทัดเทียม 
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
ผู้บริหารหน่วยงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบการท างานภายในหน่วยงาน มีการเผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานอย่างเปิดเผย และให้บริการด้านข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
ผู้บริหารหน่วยงานเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ มีการ

ใช้กระบวนการตัดสินใจในการด าเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงรับฟังข้อมูลความเห็น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริหารงานหน่วยงาน 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
ผู้บริหารหน่วยงานได้กระจายอ านาจการบริหารงานภายใต้โครงสร้างหน่วยงานโดยให้ผ่านหัวหน้า

ฝ่าย ก าหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการด าเนินงานและมอบหมาย และการรับฟังความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนในการตัดสินใจเบื้องต้นและน ามาปรับปรุงการบริหารงาน 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
มีการบริหารงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของการบริหารงานโดยยึดตามมหาวิทยาลัย   มีการ

ก าหนดขอบเขต ภาระหน้าที่ที่ชัดเจน และบริหารงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานอย่างเสมอภาค ปฏิบัติกับพนักงาน ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม 

          10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
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ผู้บริหารมีการน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้จากภายในและภายนอกหน่วยงานมาใช้ในการ
ตัดสินใจในการบริหารงาน มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพ่ือสรุปข้อคิดเห็น มีการบริหารงานโดยยึดหลัก
ฉันทามต ิ
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีกระบวนการในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ดังนี้ 

1) ก าหนดให้พนักงานทุกฝ่ายจัดท าคู่มือ สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละ
กิจกรรมซึ่งประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน
สรุปผลการด าเนินงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และภาพกิจกรรม (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.4-1) 

2) มีนโยบายการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures, SOP) กระบวนการ
จัดสหกิจศึกษา โดยให้พนักงานทุกคนเขียนขั้นตอนการพร้อมรายละเอียดด าเนินงานและ work flow
แยกตามภาระงานและครอบคลุมภารกิจการด าเนินงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาอาชีพ  คู่มือการปฏิบัติงาน
การนิเทศงานสหกิจศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานการจัดหางานสหกิจศึกษาและคู่มือการปฏิบัติงานฝ่าบ
บริหารงานทั่วไป (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.4-2, 1.1.4-3, 1.1.4-4,1.1.4-5)  

3) การจัดท าคู่มือที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษา มทส. โดยรวบรวมจาก
ประสบการณ์การท างานของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์นิเทศ นักศึกษา พนักงานศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ และบุคคลในสถานประกอบการที่ร่วมด าเนินงานสหกิจศึกษา รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การปฏิบัติงานจริง ประกอบด้วย คู่ มือส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
คณาจารย์นิเทศ คู่มือส าหรับสถานประกอบการ คู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา มทส. การ
จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แผ่นพับมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาส าหรับสถาน
ประกอบการ การจัดท า Newsletter รายเดือนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งจะมีบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสหกิจศึกษา ประกอบด้วย
นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และสถานประกอบการ โดยเอกสารดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์
ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ (http://coop.sut.ac.th/index.php)  
      เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะมีการเขียนขั้นตอนการด าเนินงานตามภาระ
งานความรับผิดชอบ และจะมีการปรับปรุงแต่ยังไม่มีการจัดเป็นระบบ ส าหรับปี 2559 ได้ก าหนดบุคคล
ส าหรับรับผิดชอบในการรวบรวมและติดตามการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedures, SOP) กระบวนการจัดสหกิจศึกษา หรือการจัดท า Newsletter  มีการแต่งตั้งคณะท างาน
จากฝ่ายต่าง ๆ และก าหนดประเด็นของข่าวไว้ท าให้สามารถจัดท า Newsletter ได้ตามเป้าหมาย 
นอกจากนี้ในเรื่องของการพัฒนาคู่มือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
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สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้แล้วส าหรับงบประมาณ พ.ศ.  2559 ได้พัฒนาคู่มือเพ่ิมขึ้น 
จากคู่มือส าหรับส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ คู่มือส าหรับสถานประกอบการ ที่มี
เฉพาะภาษาไทยได้มีการจัดท าเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วย จัดท าคู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจ
ศึกษา มทส. ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้สถานประกอบการมีความเข้าใจในลักษณะงานที่นักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้ สถานประกอบการสามารถก าหนดโครงงานหรือวางแผนงาน
ส าหรับนักศึกษาได้  รวมถึงท าให้คณาจารย์นิเทศและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจลักษณะงาน 
ต าแหน่งงานที่จะปฏิบัติในสถานประกอบการ และการจัดท าแผ่นพับมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาส าหรับสถานประกอบการโดยอ้างอิงมาจากมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
    ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานดังนี้ 
         การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีการมอบหมายภาระงาน กิจกรรม และตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตั้งแต่การวางแผนงาน การของบประมาณ
การด าเนินการและการรายงานผล และได้มอบหมายฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นฝ่ายติดตามและรวบรวมผลการ
ด าเนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ เสนอผู้บริหารรับทราบหรือพิจารณา ในกรณีที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการหรือคาดว่าจะไม่เป็นไปตามแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะน าเสนอที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายของ
หน่วยงานเพ่ือร่วมพิจารณาและหาแนวทางด าเนินการร่วมกัน นอกจากนี้แล้วฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะสรุปผล
การด าเนินงานและค่าใช้จ่ายต่อผู้บริหารศูนย์เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็นการายงานผลการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณด้วย รวมทั้งให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามการสั่งการของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ หรือ
ที่ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศ โดยต้องรายงานผลการด าเนินงานทุกครั้งจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ  
(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.5-1 และ 1.1.5-2)  นอกจากนี้ ผู้บริหารจะมีการจัดประชุมฝ่ายแต่ละฝ่ายเพ่ือ
ติดตามงานเฉพาะของฝ่ายโดยละเอียด  
         การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ผู้บริหารศูนย์ได้ให้ความส าคัญและมีการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยมีการก าหนดแผนการเข้ารับการอบรมมีชื่อหัวข้อการอบรมและรายชื่อผู้
ที่จะไปอบรมในแต่ละปีงบประมาณตามโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 ได้ก าหนดให้พนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายจ านวน 2 คน ไปอบรบเพ่ือพัฒนา
งานในฝ่าย แต่ก าหนดการจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี เมื่อวันที่ 14 และ 18 พฤศจิกายน 2559 ได้จัด
สัมมนาภายใต้หัวข้อการบริหารแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเชิญวิทยากจาก
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งมีการศึกษาดูงานโดยไปศึกษากระบวนการจัดสหกิจศึกษาใน
รูปแบบของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ารับการอบรม ดู
งาน ร่วมประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของแต่ละ
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บุคคล รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณในการเข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลโดยให้
พนักงานที่เข้ารับการอบรมต้องรายงานผลต่อผู้บริหารได้รับทราบ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.5-3 และ
เอกสารอ้างอิงที ่1.1.5-4) 
6. ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงานและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ มทส. และได้เพ่ิม
ตัวบ่งชี้ของศูนย์ในองค์ประกอบที่ 2 ตามมาตรฐานและประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย โดยนโยบายการประกันคุณภาพของ  
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ด าเนินการตามแนวนโยบายของ มทส. (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1) มีการแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าคู่มือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วย
ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 155/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 
1.1.6-2) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจกับบุคลากร โดยได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ผ่านที่ประชุม
หัวหน้าฝ่ายพิจารณาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้
พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะมีหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด 
 
การประเมินตนเอง  :  

 
ผลการประเมินตนเอง :           5  คะแนน 

รายการหลักฐาน : 

เอกสารอ้างอิง (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA59) 
เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.1-1 แผนกลยุทธ์การด าเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (2555-2559) 
เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.1-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.2-1 SUT RM1 -2560 
เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.2-2 SUT RM1 -2560 
เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.4-2 คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures, SOP) งาน

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอาชีพฝ่ายพัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา 2559 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57
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เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.4-3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures, SOP) งานการ
จัดหางานสหกิจศึกษา ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559 

  
เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.4-4  คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures, SOP) งานนิเทศ

งานสหกิจศึกษาและงานสารสนเทศสหกิจศึกษา ฝ่ายสารสนเทศสหกิจ
ศึกษา ปีการศึกษา 2559 

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.4-5 คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures, SOP)  
งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2559 

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.5-4 สรุปผลการสัมมนาหน่วยงานประจ าปีการศึกษา 2559 
เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ 
เอกสารประกอบ (อยู่ท่ีภาคผนวก 1 เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ หน้า 52) 
เอกสารประกอบที ่1.1.1-1 ตารางร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59) หน้าที่ 53-55 
เอกสารประกอบที ่1.1.1-2 ตารางร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58) หน้าที่ 56-58 
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-1 รายละเอียดงาน/โครงการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ที่ต้อง        

ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงาน หน้าที่ 59 
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-2  รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2559 และครั้งที่ 

4/2559 หน้าที่ 60-73 
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-3 ตารางข้อมูลข้อมูลบุคลากรที่เข้ารับการอบรมประจ าปีการศึกษา 2559

หน้าที่ 74-77 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2    :    ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ปีการศึกษา 2559 (ก.ค.59-มิ.ย.60) 
    (CUPT QA ตัวบ่งช้ี C.11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี           :    กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมลูดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่
สมบรูณ์  
ไมส่ามารถ/  
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3 + มีแนวโนม้ 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกดิ
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดบัช้ันน าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผล
ให้การด าเนินงาน
เทียบเทา่หรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบช้ันน า
ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class 
or Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be 
made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning stage 
or is inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little 
document or 
evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement Will 
Make It Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
defined and 
implemented but 
minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. Performance 
of the QA practice 
shows inconsistent 
or some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that it 
has been fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice shows 
very good results 
and positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA practice 

to fulfil the 
criterion is 

considered to 
be excellent or 

example of 
worldclass 

practices in the 
field. Evidences 
support that it 

has been 
innovatively 

implemented. 
Performance of 
the QA practice 

shows 
excellent 

results and 
outstanding 

improvement 
trends. 
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ประเด็นการประเมิน  : 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1. วิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวย
ความสะดวกอย่างสม่ าเสมอ 

       

2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม (เช่น มีช่องทางหลากหลายในการรับข้อมูล) 

       

3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม 
(monitored) และเทียบเคียงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 

       

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
สม่ าเสมอ 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีการวางแผนการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพในการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มากที่สุดโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา คณจารย์ และสถานประกอบการ  ซึ่ง
ก่อนการส ารวจความพึงพอใจนั้นได้มีการออกแบบประเมินผลโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและ
ทิศทางแนวโน้มที่ผู้ใช้ต้องการรับบริการ และท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการดังกล่าวข้างต้น  
จากนั้นศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้น าผลจากการแบบสอบถามฯ มาประมวล และวิเคราะห์ผล
เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ หรือข้อคิดเห็น ข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ และน าไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการบริการในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ อาทิเช่น  1) การส ารวจความเห็นของ
สถานประกอบการเกี่ยวกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ซึ่งได้มีการน าข้อมูลมาปรับใช้ในการ
จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการจัดอบรม/ค่าย/กิจกรรมเสริม     
2) การส ารวจความเห็นของพนักงานที่ปรึกษาที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ต่อจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของนักศึกษา  ซึ่งได้น าข้อสังเกตข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอผู้เกี่ยวข้อง (ส านัก
วิชา) และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส านักวิชาต่าง ๆ 
ศูนย์บริการการศึกษา เทคโนธานี ส่วนกิจการนักศึกษา เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตของ มทส. ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งน าข้อมูลแจ้งส านักวิชาที่เกี่ยวข้องน า
ข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสนอให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน เป็นต้น   

นอกจากนี้ ยังรวบรวมประเด็น ความคิดเห็นต่าง ๆ มาวิเคราะห์  และพัฒนาการด าเนินงานให้มี
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ประสิทธิภาพประสิทธิผลในด้านงบประมาณ สามารถลดค่าใช้จ่าย  และสามารถท าให้การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวรวดเร็ว ได้แก่ การจัดท าคู่มือต่าง ๆ เช่น คู่มือส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารย์ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คู่มือสถานประกอบการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคู่มือลักษณะงาน
และโครงงานสหกิจศึกษา มทส. การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การพัฒนาระบบสหกิจศึกษา
ออนไลน์เพ่ือการรับรองคุณภาพงานโดยประธานคณาจารย์นิเทศ ระบบการเลือกแผนนิเทศงาน ระบบการ
ประเมินคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพสถานประกอบการโดยคณาจารย์นิเทศขณะนิเทศงาน ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาโดยสถานประกอบการ และพัฒนาระบบการประเมินกิจกรรมหลังกลับ
จากสถานประกอบการ ระบบการจองบูธของสถานประกอบการที่จะมาร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน  และ
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการใช้แฟ้มประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา โดยให้คณาจารย์นิเทศเข้าไปศึกษาข้อมูล
นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์แทน (เอกสารอ้างอิง 1.2.1-1: http://203.158.7.41/coop-dev/) ซึ่ง
ได้มีการพัฒนาการบริการเพ่ิมขึ้นจากปีแล้วได้แก่ การจัดท าคู่มือนักศึกษา และคู่มือสถานประกอบการ เป็น
ภาษาอังกฤษ และคู่มือลักษณะงานและโครงงานสหกิจศึกษา มทส. เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ด าเนินงานที่ต้องการเป็นผู้น าและพัฒนางานสหกิจศึกษาเพ่ือก้าวสู่นานาชาติ  รวมถึงการพัฒนาระบบสหกิจ
ศึกษาออนไลน์ให้ครอบคลุมภาระงานของสหกิจศึกษามากข้ึน 

โดยในปีการศึกษา 2559 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (5 Domain of Learning) ได้มีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ Net Promoter 
Score (NPS) โดยน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาใช้ในการวิเคราะห์ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.2.1 -2) นอกจากนี้
ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมินต่าง ๆ ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับประเด็นที่ใช้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (5 Domain of Learning) เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลปี
การศึกษา 2560  
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (เช่น มี
ช่องทางหลากหลายในการรับข้อมูล) 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย นักศึกษา สถานประกอบการและคณาจารย์ 
ได้จัดระบบในการรวบรวมและรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ดังนี้ 
2.1 ระบบการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นผ่านระบบดังนี้ 
     - ส าหรับคณาจารย์   จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจการด าเนินงานสหกิจศึกษา การจัดกิจกรรมหลัง
กลับจากสถานประกอบการ  สอบถามความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการประสานงานนิเทศ ความพึง
พอใจต่อการจัดประชุมคณาจารย์นิเทศประจ าปี แบบประเมินความเห็นต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาขณะ
นิเทศงาน และแบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการขณะนิเทศงาน เป็นต้น  โดยข้อคิดเห็นของคณาจารย์
จะได้รับการรวบรวม วิเคราะห์และน ามาใช้ประโยชน์ในการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ รวมถึงการส่งต่อ
ข้อมูลไปยังส านักวิชาเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น ข้อมูลคุณภาพสถานประกอบการ จะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์การพิจารณารับรองคุณภาพงานและการพิจารณาจัดส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในภาค

http://203.158.7.41/coop-dev/
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การศึกษาถัดไป หรืข้อมูลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษาสามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการ
จัดสหกิจศึกษาของศึกษาของศูนย์ 
     - สถานประกอบการ  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบประเมิน
รายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา การประเมินประโยชน์จากผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของศูนย์ การให้ข้อคิดเห็นต่อจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของนักศึกษา ข้อคิดเห็นต่อการจ้างงาน
นักศึกษาในอนาคต รวมถึงข้อสังเกตต่อมหาวิทยาลัย เช่น การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
ส านักวิชาได้ 
     - นักศึกษา  แบบส ารวจความต้องการลักษณะงาน สถานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือน ามาใช้ เป็นฐานข้อมูลในการจัดหางานให้ตรงกับความต้องการส าหรับนักศึกษา 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา แบบสอบถามนักศึกษา
สหกิจศึกษาซึ่งนักศึกษาจะตอบเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ โดยจะได้ข้อมูลจากส่วนนี้เกี่ยวกับค่าตอบแทน/สวัสดิการ
ของบริษัท คุณภาพสถานประกอบการในความคิดเห็นของนักศึกษาซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบกับ
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์และน าไปสู่การวิเคราะห์ได้  เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานจะจัดกิจกรรมให้นักศึกษษ
รายงานผลสะท้อนกลับทุกภาคการศึกษา จะท าให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นจากนักศึกษามาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 
             นอกจากนี้ยังได้มีแบบสอบถามผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการ เช่น กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตมทส. กิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ  แล้วน าผลการประเมินเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
2.2 ช่องทางในการรับข้อมูล ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีช่องทางในการรับข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่  
    - ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดปีละ 4 ครั้ง 
    - ที่ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศ จัดปีละ 1 ครั้ง และจัดเป็นรายสาขาวิชาตามความจ าเป็นของประเด็น
ที่ต้องมีการหารือเพ่ือหาข้อสรุป 
    - จัดกิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยเพ่ิมจ านวน
สาขาวิชาให้ครอบคลุมในสาขาวิชาที่มีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 
    - มีการจัดประชุมพนักงานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
    - เว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
    - Facebook  
    - บอร์ดประชาสัมพันธ์    
    - e-mail  
    - โทรศัพทส์ านักงาน 
    - โทรศัพท์มือถือในกรณีเร่งด่วน จ านวน 2 เบอร์ 
    - ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยตรงที่ส านักงานสหกิจศึกษา  
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    - จัดให้นักศึกษาสหกิจศึกษารายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานขณะอยู่สถานประกอบการ 3 ครั้ง 
รวมทั้งส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ก าหนด 
     โดยในปีการศึกษา 2559 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดให้มีการจัดระบบในการให้ได้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1) จัดการสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

2) เพ่ิมจ านวนสาขาวิชาในการจัดกิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา 

3) จัดสัมมนาผู้ประกอบการเขตภาคตะวันออกเมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี 
4) จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นการหางานคุณภาพของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม 2560 
5) จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการโดยน าร่อง

ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และบริษัท รวม
เกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานน้ าตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

6) วางแผนจัดประชุมศิษย์เก่า มทส. ที่เป็นระดับผู้บริหารในสถานประกอบการและผู้ประกอบการ โดย
มีก าหนดจัดในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

7) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิษย์เก่า มทส. ชื่อโครงการ “สัมมนาศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ 
และผู้บริหารสถานประกอบการ”  
(เอกสารอ้างอิงที่ 1.2.2-1) 

3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) และเทียบเคียง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 
ได้มีการน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างาน เช่น การน าข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมกิจกรรมตลาดนัด
แรงงานว่าควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีโอกาสพบสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาไปปฏิบัติงาน จึงได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตมทส. และตลาดนัดสหกิจศึกษา หรือการ
น าข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ มาจัดท าเป็นหัวข้อโครงงานของพนักงานเพ่ือศึกษา
และพัฒนางานของตนเอง  รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุก 2 สัปดาห์ หรือน าไปสู่
หัวข้อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เช่น การวิจัยสถาบัน การน าข้อคิดเห็นของที่ประชุมประธานคณาจารย์
นิเทศในเรื่องการปรับปรุงและระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ การน าข้อคิดเห็นของพนักงานที่ปรึกษา นัก
ศึกษาสหกิจศึกษา มาปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (ปรับปรุงหัวข้อ/วิทยากร) หรือ
การน าข้อมูลจากที่ประชุมต่าง ๆ มาเป็นประเด็นในการประชุมหารือของที่ประชุมหัวหน้ าฝ่ายและมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
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- ผลการประเมินจากนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
อยู่ในระดับ 3.95 เต็ม 5 คะแนน 

- ผลการประเมินจากนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการให้บริการโดยรวมของศูนย์สหกิจศึกษาฯ อยู่ใน
ระดับ 4.06 เต็ม 5 คะแนน  

- ผลการประเมินคณาจารย์นิเทศต่อการประสานงานนิเทศของศูนย์สหกิจศึกษาฯ อยู่ในระดับ 
4.63 เต็ม 5 คะแนน 

- ผลการประเมินคณาจารย์นิเทศต่อการด าเนินงานในภาพรวมของศูนย์สหกิจศึกษาฯ อยู่ในระดับ 
4.38 เต็ม 5 คะแนน 

- ผลการประเมินสถานประกอบการต่อนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.31 เต็ม 5 คะแนน  
- ผลการประเมินสถานประกอบการต่อศูนย์สหกิจศึกษาฯ อยู่ในระดับ 4.48 เต็ม 5 คะแนน 

 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.2.3-1) 
 
การประเมินตนเอง  :  
 
 ผลการประเมินตนเอง :                    5  คะแนน 
 
รายการหลักฐาน  :    

เอกสารอ้างอิง (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA59) 
เอกสารอ้างอิงที่ 1.2.1-1 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
เอกสารอ้างอิงที่ 1.2.2-1 สรุปผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 
เอกสารอ้างอิงที่ 1.2.3-1 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3    :    คณุภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
  ปีการศึกษา 2559 (ก.ค.59 – มิ.ย.60) 
 (CUPT QA ตัวบ่งชี้ C.10 และ AUN QA 7) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมลูดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่
สมบรูณ์  
ไมส่ามารถ/  
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีล
การวิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3 + มีแนวโนม้ 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกดิการ
พัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดบัช้ันน าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผล
ให้การด าเนินงาน
เทียบเทา่หรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบช้ันน า
ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be 
made. 

Inadequate 
and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning stage 
or is inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little 
document or 
evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is defined 
and 
implemented but 
minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is better 
than adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice 
shows very good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA 

practice to 
fulfil the 

criterion is 
considered to 
be excellent 

or example of 
worldclass 
practices in 
the field. 
Evidences 

support that it 
has been 

innovatively 
implemented. 
Performance 
of the QA 
practice 
shows 

excellent 
results and 
outstanding 

improvement 
trends. 
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ประเด็นในการประเมิน  :   
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการนักศึกษา) เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการ
บริการให้เกิดประสิทธิภาพ 

       

2.ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

       

3. การประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน        

4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและ
ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

       

5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้าง
แรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ 
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 

       

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการ
บริการนักศึกษา) เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีการวางแผนและวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
ภายใตก้รอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยการด าเนินงานของส่วนการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางใน
การสรรบุคลกรของมหาวิทยาลัย โดยจัดบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งมี 4 ฝ่าย 
รวมทั้งมีการก าหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการรับเข้ามาปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ต้องมีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.3.1-1 และเอกสารประกอบที ่1.3.1-1 ) 
2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
ในการสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตามกระบวนการ ระเบียบและ
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหน้าที่ต่าง ๆ 
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ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือให้ตรงกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบและส่งเรื่องไปยังส่วนการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลาง เพ่ือเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เสนอ (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 1.3.2-1, 1.3.2-2 และ 1.3.2-3) 
3. การประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีการมอบหมายภาระงาน (Job description) ให้กับพนักงานอย่างชัดเจน (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 1.3.3-1) มีระบบการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกภาคการศึกษา  (3 ครั้ง/ปี) ตามระบบ
และกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานจะต้องกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติในแต่ละภาคการการศึกษาผ่านระบบกรอกภาระงานสายปฏิบัติการ 
และให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายประเมินพร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเสนอมาที่ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
และผู้อ านวยการจะประเมินเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ในกรณีมีบุคลากรได้รับการประเมินในระดับพอใช้หรือต้อง
ปรับปรุงผู้อ านวยการจะต้องแจ้งผลการประเมินดังกล่าวพร้อมให้ค าแนะน าเพ่ือการปรับปรุงการท างานในภาค
การศึกษาต่อไป 
4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีการก าหนดแผนการเข้ารับการอบรมมีชื่อหัวข้อ
การอบรมและรายชื่อผู้ที่จะไปอบรมในแต่ละปีงบประมาณตามโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดสรร
งบประมาณประจ าปี  นอกจากนี้ยังก าหนดให้พนักงานเข้ารับการอบรม ดูงาน ร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณ เช่น การให้
พนักงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานหรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หรือก าหนดให้
พนักงานเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และจะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึง
การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของศูนย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 4 คน (ส าเร็จการศึกษาแล้ว 3 คน) 
และระดับปริญญาเอก 1 คน เป็นต้น 
5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ  
เพื่อให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีระบบการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับเพ่ือให้การ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้ เกิดประสิทธิภาพ ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย เช่น ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของพนักในแต่ละภาคการศึกษา การส่งเสริมให้พนักงานท า
ผลงานเพ่ือเข้าสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Part) หรือกระตุ้นให้พนักงานท าวิจัยสถาบัน อย่างไรก็ตาม
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังไม่มีบุคลากรที่ท าผลงานสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ   
             ในปีการศึกษา 2559 ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก าหนดให้พนักงานจัดท าโครงงานเพ่ือศึกษาและ
พัฒนาระบบการท างานที่รับผิดชอบ หรือตามประเด็นที่มีข้อสังเกตจากที่ประชุมต่าง ๆ  และก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนรายงานความคืบหน้าทุก 2 สัปดาห์  และให้รายงานสัปดาห์ละ 2 ฝ่าย (ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา/ฝ่าย
พัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา) (ดังเอกสารประกอบที่ 1.3.5-1) 
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การประเมินตนเอง  :  
 

              ผลการประเมินตนเอง:   5 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน  :    

เอกสารอ้างอิง (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA59) 
 
เอกสารอ้างอิงที่    1.3.1-1 ภาระงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปีการศึกษา 2559 
  
เอกสารประกอบ (อยู่ท่ีภาคผนวก 1 เอกสารประกอบตัวบ่งช้ี หน้า 52) 
เอกสารประกอบที่ 1.3.1-1 โครงสร้างการบริหารงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หน้าที่ 78 
เอกสารประกอบที่ 1.3.2-1 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสายปฏิบัติการ 

หน้าที่ 79-81 
เอกสารประกอบที่ 1.3.2-2 การสัมภาษณ์งานพนักงาน หน้าที่ 82 
เอกสารประกอบที่ 1.3.3-1 การก าหนดภาระงานส าหรับพนักงาน หน้าที่ 83-84 
เอกสารประกอบที่ 1.3.5-1 รายชื่อโครงการของพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หน้าที่ 85 
   
  
   
  

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57
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องค์ประกอบที่  2 ภารกิจของหน่วยงาน 
 
ตัวบ่งชี้ 2.1  การพัฒนานักศึกษา 
  ปีการศึกษา 2559 (ก.ค.59 – มิ.ย.60) 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมลูดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบรูณ์  
ไมส่ามารถ/  
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีล
การวิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3 + มีแนวโนม้ 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกดิ
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับช้ัน
น าของประเทศ  
มีการด าเนินงานที่
ดีต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเทา่หรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบช้ันน า
ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example of 

World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be 
made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning stage 
or is inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little document 
or evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is defined 
and implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that it 
has been fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA 
practice to fulfil 
the criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the field. 
Evidences support 
that it has been 
effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very 
good results and 
positive 
improvement trend. 

Excellent 
The QA practice 

to fulfil the 
criterion is 

considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 

practices in the 
field. Evidences 
support that it 

has been 
innovatively 

implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 

results and 
outstanding 

improvement 
trends. 
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ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1. มีการให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการจัดสหกิจ
ศึกษา/การท ากิจกรรมนอกห้องเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการได้
งานท า  (ระบบการให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านวิชาการ  ด้าน
การเงิน ทุนการศึกษา หอพัก การบริการ การนันทนาการ กีฬา 
สุขภาพ การจ้างงานและการได้งานท า เป็นต้น) 

       

2. สภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ สังคม และจิตใจมีส่วนช่วย/ส่งเสริมการ
เรียนรู้และการท าวิจัยและชีวิตส่วนตัว 

       

 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
1. มีการให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการจัดสหกิจศึกษา/การท ากิจกรรมนอกห้องเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการได้งานท า  (ระบบการให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านวิชาการ  ด้าน
การเงิน ทุนการศึกษา หอพัก การบริการ การนันทนาการ กีฬา สุขภาพ การจ้างงานและการได้งานท า 
เป็นต้น 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษาและทักษะทางสังคมอ่ืน ๆ กับวิทยากร
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการปรึกษากับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น หลักการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ การเขียนรายงานและการ
น าเสนอ รวมถึงการจัดหัวข้อบรรยายส าหรับการแนะน าข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาซึ่งจะแนะน า
เรื่องการลงทะเบียนเรียน การจ่ายเงินค่าลงทะเบียน การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยขณะปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ  เป็นต้น โดยแผนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวได้มาจากการประเมินผลภายหลังจากเรียน
ในหัวข้อนั้น ๆ และได้มาจากการจัดกิจกรรมน าเสนอผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นก่อนหน้านี้ แผนดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้กับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาในภาค
การศึกษาต่อมา นอกจากการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับทักษะที่ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา ตลอดจนการจัดหางานสหกิจศึกษารวมถึงการให้ค าแนะน าปรึกษาขณะปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการแล้ว การพัฒนาอาชีพยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะมีการเตรียมตัวการเข้าสู่โลกอาชีพ โดยได้มีการท าแบบส ารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามที่สถานประกอบการคาดหวัง และได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็น
ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้หัวข้อในการจัดกิจกรรมพัฒนอาชีพที่สามารถตอบโจทย์และสามารถ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งาน และการ
เขียนจดหมายสมัครงานสหกิจศึกษาและจดหมายสมัครงานทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนรู้ผล
สะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดให้มีโครงการ Industry-based Career Development  โดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจลักษณะของการท างานในแต่ละอุตสาหกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
สามารถเลือกงานสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสมได้มากข้ึน นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของตนได้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจและตระหนักให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนของ
ตนเอง ตลอดจนสามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการท างาน  เช่น Industry-
based Career Camp : อุตสาหกรรมน้ าตาล  Industry-based Special Short Courses : อุตสาหกรรม
ผลิตรถยนต์ เป็นต้น กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา  กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ กิจกรรมอบรม 7 Habits การอบรมบุคลิกภาพ การเสริมทักษะการใช้ 
Microsoft office การจัดการเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC เป็นต้น นอกจากนี้ศูนย์สหกิจ
ศึกษาฯ ได้จัดให้บริการสถานประกอบการเข้ามาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้ตลอด
ทั้งปี โดยจะอ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่พร้อมประชาสัมพันธ์นักศึกษาได้ รับทราบอย่างทั่วถึง โดย
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม (เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1-1,2.1.1-2) 
       โดยในปีการศึกษา 2559 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2558 ประกอบด้วย กิจกรรม  Industry-based Special Short Courses โดยเพ่ิมประเภท
อุตสาหกรรมให้หลากหลายและครอบคลุมเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมน้ าตาล 
อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมด้าน  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีสถานประกอบการมาสัมภาษณ์งานนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย เพ่ิมข้ึน เพ่ิม
จ านวนครั้งการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ และมีการส ารวจความเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตพึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
2. สภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ สังคม และจิตใจมีส่วนช่วย/ส่งเสริมการเรียนรู้และการท าวิจัยและชีวิตส่วนตัว 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดท าแผนการเพ่ิมช่องทางให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยได้น าผลการประเมินภายหลังจากการเรียนเตรียมสหกิจศึกษาในแต่ละหัวข้อ และแบบส ารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้ในการก าหนดหัวข้อที่มีความเหมาะสมในการให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาสหกิจศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การ
รับข่าวสาร มีหลายช่องทาง ได้ให้บริการข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ประกอบด้วยข่าวการจัด
กิจกรรมของศูนย์ เช่น การประกาศงานผ่าน Job Center กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.  การเข้า
ประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการต่าง ๆ ข่าวประกาศรับสมัครงาน/การสัมภาษณ์งาน ส่งต่อข้อมูลบัณฑิต
ให้สถานประกอบการที่แจ้งขอข้อมูลเพ่ือใช้โดยมีช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ได้แก่  ส่ง ข้อความ
ผ่านแอปพลิเคชั่น reg sut   ผ่าน facebook ของศูนย์  เว็บไซต์ศูนย์  สื่อประชาสัมพันธ์   e-mail และ
ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงในกรณีเร่งด่วน การจัดเจ้าหน้าที่ส าหรับการให้ค าแนะน ากับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ด้านต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา การสมัครงานสหกิจศึกษา การเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเตรียมตัวเพ่ือไปปฏิบัติงานเป็นต้น โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายประจ า  รวมถึงการจัดพ้ืนที่
ส านักงานให้นักศึกษาสามารถเข้ามารับบริการด้านต่าง ๆ  
       โดยในปีการศึกษา 2559 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ได้จัดพ้ืนที่และอุปกรณ์  (โต๊ะและเก้าอ้ีบริเวณหน้า
ส านักงาน) ส าหรับให้บริการนักศึกษาที่มาติดต่อและปรึกษากับศูนย์ มีบริการประกาศข่าวกิจกรรมต่าง ๆ 
ผ่านบอร์ดหน้าส านักงาน มีการแต่งตั้งคณะท างานนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือเป็นผู้แทนประจ า
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สาขาวิชาในการท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสาขาวิชากับศูนย์สหกิ จศึกษาฯ ซึ่งได้มีการจัดประชุม
คณะท างานดังกล่าวเพ่ือชี้แจงบทบาทหน้าที่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และมีแผนการจัดกิจกรรมส าหรับ
นักศึกษากลุ่มนี้ในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ในโครงการ “พัฒนาผู้น านักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. 
ครั้งที่ 1” (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.1.2-1) 
 
การประเมินตนเอง  :  
 

              ผลการประเมินตนเอง :  5   คะแนน 
 
 
รายการหลักฐาน  :     

เอกสารอ้างอิง (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA59) 
เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1-1 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ Industry-based Career Camp 
เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1-2 รายงานการส ารวจความคิดเห็นสรุปแบบสอบถามทักษะบัณฑิตพึงประสงค์ 
เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.2-1 ค าสั่งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเรื่องแต่งตั้งคณะท างานผู้ประสานงาน

นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
                    ปีการศึกษา 2559 (ก.ค.59 – มิ.ย.60) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมลูดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบรูณ์  
ไมส่ามารถ/  
ไม่มีการวเิคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีล
การวิเคราะห์
การด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3 + มีแนวโนม้ 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกดิการ
พัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดบัช้ันน าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงานที่
ดีต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเทา่หรือสูง
กว่าคู่เทยีบ (คู่
เทียบช้ันน า
ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be 
made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
still at its planning 
stage or is 
inadequate where 
improvement is 
necessary. There is 
little document or 
evidence available. 
Performance of the 
QA practice shows 
little or poor 
results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence 
to support that 
they have been 
fully used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 
 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that it 
has been fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is better 
than adequate. 
Evidences 
support that it has 
been efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows 
very good results 
and positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA 

practice to 
fulfil the 

criterion is 
considered 

to be 
excellent or 
example of 
worldclass 
practices in 
the field. 
Evidences 

support that 
it has been 
innovatively 
implemente

d. 
Performance 
of the QA 
practice 
shows 

excellent 
results and 
outstanding 
improvemen

t trends. 
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ประเด็นการประเมิน :   
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา        

2.ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้
เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 

       

3. การประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน        

4. มีกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
การด าเนินงานสหกิจศึกษา 

       

5. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

       

6. ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

       

7. ผลงานที่สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90        

8. นักศึกษาได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาถ้ามีต าแหน่งงานว่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 

       

9. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่
งานอาชีพ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

       

10. การพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบ และด้านลักษณะส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.00 จาก 
5 คะแนน 

       

11. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและ
การจัดการเรียนการสอน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในฐานะหน่วยงานกลางในการด าเนินงานสหกิจศึกษา ได้มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีงบประมาณรองรับ เริ่มตั้งแต่กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไปจนถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ ซึ่งในภาค
การศึกษาที่ 3/2559 กระบวนการดังกล่าวได้จัดให้นักศึกษาท าแบบสอบถามส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพของหัวข้อและวิทยากรผู้ สอนว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร และจะน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับภาคการศึกษาต่อไป (ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.1-1)  
2. มีกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ก าหนดกระบวนการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยเมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการ
เตรียมความพร้อมแล้วและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สาขาวิชาและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสหกิจศึกษา
ก าหนด นักศึกษาจะไปฎิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องตรงกับสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด ขณะปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องได้รับการนิเทศงานจากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ตามแผนการนิเทศที่ก าหนดจากสาขาวิชาซึ่งคณาจารย์จะต้องมีประสบการณ์การ
สอนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และนักศึกษาต้องได้รับการนิเทศจากคณาจารย์ผู้นิเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง 
นอกจากนี้สถานประกอบการจะต้องจัดพ่ีเลี้ยงส าหรับดูแลนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัตงานและระหว่าง
การนิเทศ และจะมีการนัดหมายการพบปะกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและพ่ีเลี้ยงในช่วงเวลาการ
นิเทศ ซึ่งคณาจารย์นิ เทศมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจ าเป็น มหาวิทยาลัยจะก าหนดรายละเอียดให้นักศึกษารายงานด้าน   
ต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย และพร้อมรับฟังปัญหาและให้ค าแนะน านักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานด้ วย 
รวมถึงเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสถานประกอบการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงาน
ของนักศึกษา และนักศึกษาต้องมารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาทราบจุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของตนเองน าไปแก้ไขและพัฒนาตนเองให้พร้อมส าหรับ
การเข้าสู่อาชีพในอนาคต   
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2559 เทียบกับปีการศึกษา 
2558 ดังนี้  
 
  



 รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 

 

34 

 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ปีการศึกษา 
2558 2559 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ภาพรวมเฉลี่ย 
และเมื่อพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาพบว่า หัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

4.29 4.31 

      - คุณธรรมและจริยธรรม  4.71 4.71 
      - มนุษยสัมพันธ์  4.61 4.59 
      - ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร/บุคลิกภาพ 4.57 4.55 
และหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่   
      - การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ   3.66 3.99 
      - ความเป็นผู้น า  3.87 3.92 
      - วิจารณญาณและการตัดสินใจ  3.92 3.69 

จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2558 แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของนักศึกษาท่ีต้องใช้ในการท างาน 
(ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.3-1) 
4. ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2559 เทียบกับปีการศึกษา 
2558 ดังนี้   

ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ปีการศึกษา 
2558 2559 

ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาภาพรวม
เฉลี่ย  
และเมื่อพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า 

4.41 4.41 

 ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.17 4.24 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 4.39 4.45 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีความช านาญในด้านปฏิบัติการ 3.98 4.06 

 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.38 4.42 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.53 4.58 
- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ 3.30 4.32 
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 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4.52 4.57 

- ค่าเฉลี่ยสูงสุด : ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดย
เคร่งครัด / ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 

4.74 4.76 

- ค่าเฉลี่ยต่ าสุด : มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ 4.01 4.11 
จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจของคณาจารย์ที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันกับปีการศึกษา 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ 4.41  แสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมของนักศึกษาที่ต้องใช้ในการท างาน (ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.4-1) 
5. ผลงานที่สถานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 เทียบกับปี
การศึกษา 2558 พบว่า สถานประกอบการมีการน าโครงงานนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปใช้ปรับปรุง
กระบวนการผลิต/ด าเนินงาน วางแผนการปฏิบัติงาน อบรมพนักงาน ลดต้นทุนการด าเนินงาน ออกแบบ
อุปกรณ์/เครื่องมือ และก าหนดงบประมาณของสถานประกอบการ รายละเอียดคิดเป็นร้อยละดังนี้  
 

ประโยชน์จากการท าโครงงานของนักศึกษา 
ที่สถานประกอบการได้รับ 

ปีการศึกษา 
2558 2559 

ประโยชน์จากการท าโครงงานของนักศึกษาที่สถานประกอบการได้รับ 
คิดเป็นร้อยละ 

98.83 98.36 

จะเห็นได้ว่าประโยชน์จากการท าโครงงานของนักศึกษาที่สถานประกอบการได้รับ ในปีการศึกษา 2559 มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.36 ดยลดลงจากปีการศึกษา 2558 เล็กน้อย มีผลการด าเนินงานมากกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษามีคุณภาพเพียงพอ (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 2.2.5-1)  
6. นักศึกษาได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถ้ามีต าแหน่งงานว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีนักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในกรณีมีต าแหน่งงานว่าง มากกว่าร้อยละ 75  รายละเอียดดังนี้ 

การเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
กรณีมีต าแหน่งงานว่าง 

ปีการศึกษา 
2558 2559 

จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งหมด 1,699 2,172 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในกรณีมีต าแหน่งงานว่าง 

1,366 1,714 

คิดเป็นร้อยละ 80.40 78.91 
ดังเอกสารรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2558-2559  
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7. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพ ไม่น้อยกว่าระดับ 
4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อประโยชน์ของการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อการเข้าสู่งานอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 เทียบ
กับปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพ 

ปีการศึกษา 
2558 2559 

จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งหมด 1,699 2,172 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพ 4.03 3.89 
โดยหัวข้อการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่งานอาชีพ ดังนี้   
    - เมื่อเข้าท างานคาดว่าจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้ 4.18 4.09 
    - เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีกว่า 4.12 4.06 
    - ท าให้รู้ความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง 4.03 3.99 
    - ท าให้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 3.91 3.87 
    - เสริมสร้างทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็ว และงานดี 3.90 3.88 

(ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.7-1) 
8. การพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในด้านความรู้ ความรับผิดชอบ และด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.00 จาก 5 คะแนน 
จากการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ต่อการพัฒนาตนเองหลัง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในด้านความรู้ ความรับผิดชอบ และด้านลักษณะส่วนบุคคล ปีการศึกษา 2559 
เทียบกับปีการศึกษา 2558 พบว่านักศึกษาเห็นว่าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองโดยพบว่าตนเองมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปี 2558 และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ไว้ 
รายละเอียดตามตารางดังนี้  

พัฒนาการตนเองของนักศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 
2558 2559 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
โดยพบว่าตนเองมีพัฒนาการสูงข้ึนในภาพรวม 

3.22 3.43 

โดยหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่   
    - มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  3.62 3.83 
    - ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร  3.56 3.76 
    - ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการท างาน / ความมุ่งมั่นและ
ต้องการความส าเร็จ  

3.55 3.75 

และหัวข้อการประเมินที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นต่ าสุด 3 อันดับ ได้แก่   
     - การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  1.85 2.04 
     - ความเป็นผู้น า  2.90 3.11 
     - ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ 2.94 3.13 
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แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษามีคุณภาพเพียงพอและเพ่ิมขึ้น  (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 2.2.8-1) 
9. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหสกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะรวบรวมและวิเคราะห์ประมวลผลการ
ด าเนินงานเสนอที่ประชุมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ที่ประชุมประเมิน
การเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษา สาขาวิชา ต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร คณบดี
หรือผู้แทนจากส านักวิชาต่าง ๆ  หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง และ
น าเสนอในที่ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษา รวมถึงการจัดส่งข้อมูลในรายละเอียด
ระดับสาขาส่งให้ทุกสาขาวิชา และในส่วนของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก็น ามาปรับกระบวนการด าเนินงานของ
ศูนย์ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนักศึกษา เช่น การที่นักศึกษาได้รับการประเมินผลเรื่อง
ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ต่ า ก็จะมีการประสานกับสาขาวิชาจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาเสริมในเรื่องของ
ภาษาต่างประเทศ การจัดท าโครงการของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษและด้านอ่ืนๆ ให้กับนักศึกษา เช่น โครงการบัณฑิตพึงประสงค์ (7 Habits) โครงการเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษาสู่อาเซียน เป็นต้น กระบวนการประสานงานนิเทศรวมไปถึงมีการจัดท ากิจกรรม
สะท้อนผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Reflection) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และเรื่องของสถาน
ประกอบการ ที่นักศึกษาพบเจอขณะปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจจะเกิดกับ
นักศึกษาในรุ่นถัดไป 
 
การประเมินตนเอง  :  

                         ผลการประเมินตนเอง :                  6 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน  :   
เอกสารประกอบ (อยู่ท่ีภาคผนวก 1 เอกสารประกอบตัวบ่งช้ี หน้า 52) 
เอกสารประกอบที่  2.2.1-1  แผนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education) 

หน้าที่ 86-88 
เอกสารประกอบที่  2.2.3-1        ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา    

ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 89    
เอกสารประกอบที่  2.2.4-1 ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ 
                                          ศึกษา ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 90   
เอกสารประกอบที่  2.2.5-1        สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจ        
                                          ศึกษา ปีการศึกษา 2559  หน้าที่ 91-92 
เอกสารประกอบที่  2.2.7-1 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาใน 
                                          การเข้าสู่งานอาชีพ ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 93   
เอกสารประกอบที่  2.2.8-1   ตารางแสดงการประเมินตนเองด้านการพัฒนาการตนเองหลังการ 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 94      
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
                    ปีการศึกษา 2559 (ก.ค.59 – มิ.ย.60) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ   
 
เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมลูดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่
สมบรูณ์  
ไมส่ามารถ/  
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มผีลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3 + มีแนวโนม้ 
ผลการ
ด าเนินงานของ
ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เปา้หมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกดิ
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดบัช้ันน าของ
ประเทศ  
มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผล
ให้การด าเนินงาน
เทียบเทา่หรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบช้ันน า
ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example of 

World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be 
made. 

Inadequate 
and 
Improvement 
is Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning 
stage or is 
inadequate 
where 
improvement is 
necessary. 
There is little 
document or 
evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement Will 
Make It Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
defined and 
implemented but 
minor improvement 
is needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. Performance 
of the QA practice 
shows inconsistent 
or some results. 
 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that it has 
been fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance 
of the QA 
practice shows 
good results 
and positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice shows 
very good results 
and positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA practice 

to fulfil the 
criterion is 

considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 

practices in the 
field. Evidences 
support that it 

has been 
innovatively 

implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 

results and 
outstanding 

improvement 
trends. 
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ประเด็นการประเมิน   :  
ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติตามหัวข้อ
ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 

       

2.ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้ารับการเตรียมความ
พร้อมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

       

3. จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติและนักศึกษาต่างชาติที่มา
ปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาเป็นไปตามตามแผนปฏิบัติ งานประจ าปี
งบประมาณ (KPIs) 

       

4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

       

5. ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

       

6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษานานาชาติ
ในการเข้าสู่งานอาชีพ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

       

7. การพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติในด้าน
ความรู้ ความรับผิดชอบ และด้านลักษณะส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
3.00 จาก 5 คะแนน 

       

8. การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการ
จัดการเรียนการสอน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
1. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติตามหัวข้อในแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
นานาชาติตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ส าหรับนักศึกษาที่สนใจจะไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในต่างประเทศ ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะ
ไปปฏิบัติงานในประเทศด้วย ประกอบด้วย 

กิจกรรมทีจ่ะต้องเข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน 
ล าดับ รายช่ือกิจกรรม 

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

2 กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ Intercultural Learning 
3 กิจกรรมเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  

กิจกรรมนี้ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
- หัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ 

 
กิจกรรมทีแ่นะน าให้เข้าร่วม : ก่อนการสมัครงาน 

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) 
4 กิจกรรมการเตรียมตัวสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ  

Preparation for Test of English for International Communication 
 

กิจกรรมที่จะต้องเข้าร่วม : 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 
1. กิจกรรมแนะน าสหกิจศึกษานานาชาติ (Introduction to International Cooperative Education) 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษานานาชาติ การเตรียมความพร้อม การ

คัดเลือก กระบวนการสหกิจศึกษาระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ 

2) เป็นช่องหนึ่งของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการจัดเก็บฐานข้อมูลรายชื่อนักศึกษาท่ี
สนใจ สหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อไป 

รูปแบบกิจกรรม 
การบรรยายและตอบข้อซักถามโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หัวข้อ “ความเป็นมา

ของโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ” โดย วิทยากรจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

2. กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to Know ASEAN Community) 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน 
2) นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 

รูปแบบกิจกรรม การบรรยายความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียน โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3. กิจกรรมภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ (English for the Workplace) 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานประกอบการทั่วไป 
2) นักศึกษามีทักษะในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการท างานเพ่ิมข้ึน 
3)    นักศึกษามีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ  มากขึ้น 
รูปแบบกิจกรรม  

การสอนที่เน้นปฏิบัติการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ที่เก่ียวข้องในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างการท างาน 
 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: International Coop Experiences Sharing 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นักศกึษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถาน 
ประกอบการต่างประเทศ 
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รูปแบบกิจกรรม 
การบรรยาย / บอกเล่าประสบการณ์ / เสวนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 
 
5. เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ  

(Application Letter & Resume Writing) 
วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัคร ประวัติย่อ เป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องนักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 

รูปแบบกิจกรรม  
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้จากนั้นมีการให้นักศึกษาได้

ฝึกการเขียนจริง แล้วให้วิทยากรได้วิจารณ์รวมถึงปรับแก้เพ่ือเป็นแนวทางท่ีถูกต้องต่อไป 
 
6. วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว (Intercultural Training & Self Adjustment)  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ทัศนคติ ค่านิยมและ
ความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของเพ่ือนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอ่ืนที่
น่าสนใจ 

 
รูปแบบกิจกรรม  

การบรรยายพร้อมชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ
ภูมิภาคอ่ืน เพ่ือท าความเข้าใจ ยอมรับและปรับทัศนคติ ใน 4 ประเด็นคือ 

1. ความโดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรรู้ 
2. ความเชื่อและค่านิยมที่ส าคัญ 
3. วิถีทางการเมืองที่ควรทราบและระมัดระวัง 
4. ความเหมือน/ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร และข้อพึงปฏิบัติในสถานที่ท างานในแต่ละ

ประเทศ 
 

7. มารยาทสากล (International Manner) 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงมารยาทสากลที่ทุกชาติถือปฎิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคมที่จ าเป็นและนักศึกษา
ควรทราบ 
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รูปแบบกิจกรรม  
บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งให้นักศึกษาปฎิบัติจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน

และชีวิตการท างาน (Play Roll) การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เช่น การ
ทักทายเมื่อพบกับแขกผู้ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ยกตัวอย่างการทักทายของแต่ละชาติเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา) การแลกนามบัตร การใช้ลิฟท์ การนั่งรถร่วมกับ ลูกค้า หรือผู้บริหารฯ 

 
8. กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่ได้งานสหกิจศึกษาในต่างประเทศแล้วมีความรู้เกี่ยวกับการ

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเกี่ยวกับ การวางแผนการเดินทางประกอบด้วยการขอ
ใบอนุญาตเข้าเมือง (ขอวีซ่า) การประกันการเดินทาง การจัดกระเป๋าเดินทาง และการวางแผนด้านการเงิน 

รูปแบบกิจกรรม    
น าเสนอข้อมูลผ่าน PowerPoint Presentation การจัดหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของทางการ เช่น 

ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบรรยาย พร้อมเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

 
9. กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับข้อมูลรายประเทศ 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่ได้งานสหกิจศึกษาในต่างประเทศมีความรู้เกี่ยวกับประเทศที่

ตนต้องไปปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูลของประเทศนั้น ๆ อย่าง
ถูกต้อง เช่น ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ และสถานประกอบการที่จะไปปฏิบัติงาน การใช้ชีวิตประจ าวัน สิ่งที่ควร
และไม่ควรท า ค่าครองชีพและ การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

รูปแบบกิจกรรม น าเสนอข้อมูลผ่าน PowerPoint Presentation การจัดหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ของทางการ เช่น ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ กระทรวงต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และการ
บรรยาย พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

 
10. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic skill for communication)  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน

ในหัวข้อต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น  Greeting, Introducing, Requesting, Inviting, Apologizing, etc. 
รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการท างาน 
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เนื้อหา 
 เนื้อหาครอบคลุมภาษาอังกฤษท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
และในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการท างาน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ค าอธิบายของผู้สอน และการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียนเอง 
2. การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม คู่ และรายบุคคล บทบาทสมมุติ 
3. ฝึกฟังเทปท้ังในและนอกห้องเรียนและฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษา 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้ารับการเตรียมความพร้อมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00  
   จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ปีการศึกษา 2559 มกีารเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมแนะน าสหกจิศึกษานานาชาติ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษานานาชาติ การเตรียมความพร้อม การคัดเลือก 
กระบวนการสหกิจศึกษาระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
สหกิจศึกษานานาชาติ เป็นช่องหนึ่งของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการจัดเก็บฐานข้อมูลรายชื่อ
นักศึกษาที่สนใจ สหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อไป รวมทั้งเพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาไทยใน
ต่างประเทศ  โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 และ 16 ธันวาคม 2559  
2. เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัคร ประวัติย่อ เป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องนักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญ
วิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้จากนั้นมีการให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนจริง แล้วให้วิทยากรได้วิจารณ์รวมถึง
ปรับแก้เพ่ือเป็นแนวทางที่ถูกต้องต่อไป โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มีผู้
ร่วมกิจกรรม 799 คน และในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 มีผู้ร่วมกิจกรรม 445 คน  
ได้รับคะแนนความพึงพอใจ ระดับ 4.25 จากระดับ 5 
3. กิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของเพ่ือนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
อ่ืนที่น่าสนใจ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายพร้อมชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดความแตกต่างของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนและภูมิภาคอ่ืน เพ่ือท าความเข้าใจ ยอมรับและปรับทัศนคติ ใน 4 ประเด็นคือ 1) ความโดดเด่นของ
ประเพณีวัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรรู้ 2) ความเชื่อและค่านิยมที่ส าคัญ 3) วิถีทางการเมืองที่ควร
ทราบและระมัดระวัง 4) ความเหมือน/ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร และข้อพึงปฏิบัติในสถานที่ท างานใน
แต่ละประเทศ โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 966 คน  
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จัดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 383 คน  ได้รับคะแนนความพึง
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พอใจ ระดับ 4.55 จากระดับ 5 
 
4.กิจกรรมมารยาทสากล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงมารยาทสากลที่ทุกชาติถือปฏิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงมารยาททางสังคมที่จ าเป็นและนักศึกษา
ควรทราบ โดยบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งให้นักศึกษาปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
และชีวิตการท างาน (Play Roll) การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เช่น 
การทักทายเมื่อพบกับแขกผู้ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ยกตัวอย่างการทักทายของแต่ละชาติเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา) การแลกนามบัตร การใช้ลิฟท์ การนั่งรถร่วมกับ ลูกค้า หรือผู้บริหารฯ เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2559 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 793 คน ได้รับคะแนนความพึงพอใจ ระดับ 4.42 จาก
ระดับ 5 
5. กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียน และให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ในหัวข้อ บัณฑิตไทยต้องพร้อม
อย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดในยุค AEC โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2559 มีผู้ร่วมกิจกรรม 718 คน  ได้รับคะแนนความพึงพอใจ ระดับ 4.11 จากระดับ 5   (ดัง
เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.2-1) 
3. จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติและนักศึกษาต่างชาติที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตาม
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ (KPIs) 

การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นสมาชิก
ของสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ซึ่งมีสมาชิกอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก และมีความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกลุ่มสมาชิกด้วยกัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการรับนักศึกษา
ชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย เป็นลักษณะเป็นการรับต่างตอบแทน เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีโอกาสในการได้ต าแหน่งงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะรับเป็น
มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ (Host University) รับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาในระหว่างการมาปฏิบัติงาน ตาม
กระบวนการสหกิจศึกษา อาทิเช่น การติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือหาต าแหน่งงานให้กับ
นักศึกษา การอ านวยความสะดวกในการรับ-ส่งนักศึกษาในขณะที่เดินทางมายังประเทศไทย การจัดหาที่พัก การ
ต่อวีซ่า รวมทั้งการดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษาที่จะคอยให้ค าแนะน าและนิเทศงาน 
ตลอดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดแผนการส่งนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศไว้ จ านวน 20 คน แต่มีการไปปฏิบัติงานจริงจ านวน 17 คน จาก 7 สาขาวิชา ไป
ปฏิบัติงานใน 6 ประแทศ ได้แก่ ประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และมาเลเซีย ซึ่งน้อยกว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่สนใจยื่นสมัคร
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งานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ รวมจ านวนทั้งสิ้น 41 คน แต่มีนักศึกษาจ านวน 24 คน ไม่สามารถไปสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หรือไม่ผ่านการคัดเลือกจากสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานหรือไม่ผ่านระเบียบพิธีการเข้าเมืองของประเทศปลายทาง นั บเป็นข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานดังกล่าว (ดังเอกสารประกอบที่ 2.3.3-1) 

ส าหรับแผนการรับนักศึกษาชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ก าหนดไว้จ านวน 10 คน จากผล
การด าเนินงานมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ ที่ เป็นเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 13 คน จาก 8 
ประเทศได้แก่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ แคนาดา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐนามีเบีย เครือรัฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งมีการด าเนินงานได้มากกว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ (ดัง
เอกสารประกอบที่ 2.3.3-2) 
4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

การจัดสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการด าเนินงานในลักษณะเดียวกัน
กับการจัดสหกิจศึกษาในประเทศ ที่มีกระบวนการได้มาตรฐาน เริ่มด าเนินการตั้งแต่การจัดหางานใน
ต่างประเทศส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การนิเทศงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าสาขาวิชาของนักศึกษา และพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อ
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากสถานประกอบการ/หน่วยงาน จะ
ประกอบไปด้วยหัวข้อประเมินที่ส าคัญและจ าเป็น ซึ่งรวมถึงเรื่องความพึงพอใจของสถานประกอบการ/
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาด้วย ส าหรับปีการศึกษา 2559  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ/หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 มีผลการ
ประเมินเป็น 4.41 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 มีผลการประเมินเป็น 4.11 และภาคการศึกษาที่ 3/2559 มี
ผลการประเมินเป็น 4.00 จากข้อมูลการประเมินของ 3 ภาคการศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจของ          
สถานประกอบการ/หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เฉลี่ย 4.41 เป็นผล
การด าเนินงานที่มากกว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ดัง
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-1) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินในปีการศึกษา 2558 พบว่ามีผลการ
ด าเนินงานมากกว่า ซึ่งปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินเป็น 4.34 (ดังเอกสารประกอบที่ 2.3.4-2) 
อย่างไรก็ตามสถานประกอบการได้แสดงความคิดเห็นต่อจุดเด่น รวมทั้งข้อที่ควรปรับปรุงของนักศึกษา
นานาชาติ (ดังเอกสารประกอบที่ 2.3.4-3 และ 2.3.4-4) 
5. ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

เมื่อนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ ตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาก าหนดให้มีการนิเทศงานจากอาจารย์นิเทศประจ า
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง ส าหรับการนิเทศงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศนั้น อาจารย์นิเทศจะเดินทางไป
นิเทศงานในสถานประกอบการ/หน่วยงาน แต่หากมีเหตุขัดข้องหรือไม่สะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะจัดให้มีการนิเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) อาทิเช่น Skype 
VDO Conference เป็นต้น ส าหรับปีการศึกษา 2559 ได้มีการรวบรวมผลโดยผลการประเมินความพึงพอใจ
ของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 มี
ผลประเมินเป็น 4.61 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 มีผลประเมินเป็น 4.88 และภาคการศึกษาที่ 3/2559 มี
ผลการประเมินในระดับ 3.74 จากข้อมูลการประเมินของ 3 ภาคการศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เฉลี่ย 4.41 เป็นผลการ
ด าเนินงานที่มากกว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 2.3.5-1) และเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 พบว่ามีผลการด าเนินงานไม่แตกต่างกันซึ่งมี
ผลการประเมินในระดับ 4.41 (ดังเอกสารประกอบที่ 2.3.5-2) 

6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษานานาชาติในการเข้าสู่งาน
อาชีพ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ประกอบ
ไปด้วยหัวข้อประเมินที่ส าคัญและจ าเป็นดังได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสหกิจศึกษา
นานาชาติสามารถพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจึงได้
ก าหนดให้มีการประเมินในหัวข้อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษานานาชาติในการ
เข้าสู่งานอาชีพไว้ด้วย ซึ่งผลการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจ
ศึกษานานาชาติในการเข้าสู่งานอาชีพ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 มีผลประเมินเป็น 3.63 และภาค
การศึกษาท่ี 2/2559 มีผลประเมินเป็น 4.24 และภาคการศึกษาท่ี 3/2559 มีผลประเมินเป็น 4.36 จากข้อมูล
การประเมินของ 3 ภาคการศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เฉลี่ย 4.07  เป็นผลการด าเนินงานที่มากกว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เฉลี่ยไม่
น้อยกว่าระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ดังเอกสารประกอบที่ 2.3.6 -1) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินงานของปี 2558 พบว่ามีผลการด าเนินงานมากกว่าโดยปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติมีความพึงพอใจในการเข้าสู่งานอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาในระดับ 3.64 ซึ่งน้อยกว่าตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ (ดังเอกสารประกอบที่ 2.3.6-2) 
7. การพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติในด้านความรู้ ความรับผิดชอบ และด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.00 จาก 5 คะแนน 

ส าหรับการประเมินผลในหัวข้อการพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติใน
ด้านความรู้ ความรับผิดชอบ และด้านลักษณะส่วนบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2559 ปรากฏผลการประเมินใน
หัวข้อการพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติในด้านความรู้ ความรับผิดชอบ และด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 มีผลประเมินเป็น 3.24 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 มีผล
ประเมินเป็น 4.12 และภาคการศึกษาที่ 3/2559 มีผลประเมินเป็น 4.31  จากข้อมูลการประเมินของ 3 ภาค
การศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 เฉลี่ย 3.89 เป็นผลการด าเนินงานที่มากกว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าระดับ 3.00 จากคะแนน
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เต็ม 5 คะแนน (ดังเอกสารประกอบที่ 2.3.7-1) และเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่
ในระดับ 2.97 ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานที่น้อยกว่าตัวชี้วัดที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่าศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ (ดังเอกสารประกอบที่ 2.3.7-2) นอกจากนี้แล้วศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
ยังได้รวบรวมการประเมินผลในหัวข้อการพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติในด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบ และด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้มีการบันทึกข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 เพื่อ
เปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ดังเอกสารประกอบที่ 
2.3.7-3)  

8. การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 
ในด้านของการจัดการเรียนการสอน ศูนย์สหกิจศึกษาฯได้มีการน าแบบสอบถามหลังกลับจากสหกิจศึกษาที่
นักศึกษาได้ให้ข้อมูล รวมถึงแบบรายงานผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่นักศึกษาได้ให้ข้อมูล มา
สังเคราะห์เพ่ือใช้ข้อมูลที่ได้รับดังกล่าว น ามาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาโดยสถานประกอบการเป็นผู้ประเมิน เพ่ือใช้ข้อมูลที่ได้ภายหลังจากการสังเคราะห์แล้ว น าเสนอต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพ่ือให้รับทราบและจักได้ให้ข้อสังเกตและมอบหมาย
ในเชิงนโยบายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น าไปพัฒนากิจกรรมในการเตรียมความพร้อม และการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป รวมทั้งได้น าเสนอเสนอต่อที่ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจ าปีการศึกษาทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง 
รวมถึงได้ส่ข้อมูลให้กับสาขาวิชาได้รับทราบข้อมูลโดยในปีการศึกษา 2559 ได้มีการน าข้อมูลที่ได้จากการ
สังเคราะห์จากแบบรายงานผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในทุกครั้ง (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.3.8-1) 
 
การประเมินตนเอง  :  
 

ผลการประเมินตนเอง    6 คะแนน 

รายการหลักฐาน  :      

เอกสารอ้างอิง (ที่อยู่เว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA59) 
เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1-1 แผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปี 2559 
เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.2-1 รายงานการจัดกิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.8-1 รายงานผลการสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 

1/2559 และ 2/25559 
  
 
 
 
 

http://coop.sut.ac.th/index.php?sec=QA57
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เอกสารประกอบ (อยู่ท่ีภาคผนวก 1 เอกสารประกอบตัวบ่งช้ี หน้า 52) 
เอกสารประกอบที่ 2.3.3-1 รายชื่อนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

หน้าที่ 95 
เอกสารประกอบที่ 2.3.3-2 รายชื่อนักศึกษาต่างชาติมาปฏบิัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ปีการศึกษา 2559

หน้าที่ 96-97 
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-1 ตารางประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ (โดยพนักงานที่ปรึกษา) ต่อการ

ปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 98 
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-2 ตารางประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ (โดยพนักงานที่ปรึกษา) ต่อการ

ปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาต ิปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 99 
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-3  ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไป

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 หน้าที ่100-103 
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-4 ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไป

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 104-106 
เอกสารประกอบที่ 2.3.5-1 ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบนักศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ หน้าที่ 107 
เอกสารประกอบที่ 2.3.5-2 ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบนักศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ 
หน้าที่ 108 

เอกสารประกอบที่ 2.3.6-1 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการเข้าสู่งานอาชีพ  
ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบนักศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ 
หน้าที่ 109 

เอกสารประกอบที่ 2.3.6-2 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการเข้าสู่งานอาชีพ  
ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบนักศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ 
หน้าที่ 110 

เอกสารประกอบที่ 2.3.7-1 
 

ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจาก 
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในประเทศและนักศึกษา
นานาชาติ ปีการศึกษา 2559  หน้าที่ 111 

เอกสารประกอบที่ 2.3.7-2 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจาก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในประเทศและนักศึกษา
นานาชาติ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 112 

เอกสารประกอบที่ 2.3.7-3 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจาก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในประเทศและนักศึกษา
นานาชาติ ปีการศึกษา 2555-2559 หน้าที่ 113 
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บทท่ี 3 
สรุปคะแนนตามตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบ / ตัวบ่งช้ี คะแนนที่ได ้ หมายเหต 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน 5  
ตัวบ่งชี้ 1.2  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5  
ตัวบ่งชี้ 1.3  คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 5  
ตัวบ่งชี้ 2.1  การพัฒนานักศึกษา 5  
ตัวบ่งชี้ 2.2  การด าเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 6  
ตัวบ่งชี้ 2.3  การด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ 6  
 
หมายเหตุ          หมายถึง  ตัวบ่งชี้หลักของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR 
             หมายถึง  ตัวบ่งชี้คุณภาพของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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บทท่ี 4 

จุดแข็งและเรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได ้

จากรายละเอียดของผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุปจุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ในภาพรวมของหน่วยงานดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

- มีระบบการด าเนินงานและการติดตามงานของ
บุคลากรที่ชัดเจน 

- มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาซึ่ง
ครอบคลุมทั้งนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทัง้มีการเพ่ิมกิจกรรมที่
หลากหลายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยน าข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาระบบ
การด าเนินงาน 

- มีการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ที่สามารถ
ลดขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

- การติดตามการได้งานท าและความก้าวหน้าของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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ภาคผนวก 1 
เอกสารประกอบตวับ่งชี ้
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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  
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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 
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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 

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/4389?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4389?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4478?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4478?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4478?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4397?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4397?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4482?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4482?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4486?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4486?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/4491?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4491?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4491?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4491?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4497?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4497?psc=554
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/re_output_detail_chart/4497?psc=554
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รายละเอียดงาน/โครงการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
ที่ต้องด าเนินการและรายงานผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ ..... 

งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ International Coop Engagement   ฝพส. 

2. โครงการ Industry based Career Development  ฝพอ. 

3. งานบริหารท่ัวไป  ฝบท. 

4. โครงการ International Training Program ร่วมกับ 
WACE-ISO@SUT, TACE, WACE  

ฝพอ./ฝพส. 

5. โครงการจัดท าส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
(e-Learning) ส าหรับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  

ฝพอ. 

6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ  ฝพส./ฝสส. 

7. โครงการสร้างบัณฑิตพึงประสงค์  ฝพอ. 

8. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ฝพอ. 

9. งานส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน
ของนักศึกษา (งานประจ าของศสพ.) 

ฝบท./ฝพส./ฝพอ./
ฝสส. 

 

เอกสารประกอบท่ี  1.1.5-1 

http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1564
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1546
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1448
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1434
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1434
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1416
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1416
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1362
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1361
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1358
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1147
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/plnSectionProjectConfirm/resultReport/1147


 

60 
 

 รายงานการประชุม 
หัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/ 2559 

วันพุธที่ 20 เมษายน  2559 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ผู้อ ำนวยกำร (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) ประธำน 
2. รองผู้อ ำนวยกำร (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนิติยำ  เถื่อนนำดี)           รองประธำน 
3. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ (นำงสำวกมลวรรณ บัณฑิตสำธิสรรค์ แทน)      กรรมกำร 
4. หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ (นำงกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์) กรรมกำร 
5. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำอำชีพ (นำยอุดมศักดิ์  บัวส ำรำญ) กรรมกำร 
6. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  (นำงผ่องพัตรำ  บุญระมำตร)                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำวเกศินี เกิดถำวร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ประธำนฯ กล่ำวเปิดกำรประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

  -ไม่มี- 

วาระท่ี 1.2  รายงานสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประจ าเดือนมกราคม 2559 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปขอรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2559 ประจ ำเดือน 
มีนำคม 2559 ข้อมูล ณ วันที่  12 เมษำยน 2559  รำยละเอียด ดังนี้  

ค าอธิบาย ยอดจัดสรร ใช้แล้ว 
รอ

ด าเนินการ คงเหลือ 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-เตรียมสหกิจศึกษำ 743,500 284,712 56,200 402,588 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-นิเทศงำนสหกิจฯ 5,816,200 1,086,273 188,865.40 4,541,061.50 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-แนะแนวและพัฒนำอำชีพ 206,300 11,012 173,450 21,838 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-สหกิจศึกษำนำนำชำติ 770,000 284,527 14,490 470,983 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-สหกิจศึกษำในประเทศ 64,000 30,280 0 33,720 
คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-กิจกรรมประชำสัมพันธ์
หน่วยงำน  
เอกสำรประชำสัมพันธ์ กำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ
และปรับปรุง website 

900,000 110,211 0 789,789 
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ค าอธิบาย ยอดจัดสรร ใช้แล้ว 
รอ

ด าเนินการ คงเหลือ 

รวม 8,500,000 1,807,015 433,005 6,259,980 

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงบัณฑิตพึงประสงค์ 470,000 48,163 0 421,837 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร Industry based Career 
Development 350,000 0 0 350,000 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจ
ศึกษำนำนำชำติ 500,000 156,000 0 344,000 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร International Coop 
Engagement 350,000 0 0 350,000 
โครงกำร  International Training Program 
ร่วมกับ WACE-ISO@SUT, TACE, WACE 

450,000 0 450,000 0 

โครงกำรอบรมและพัฒนำคุณภำพคณำจำรย์นิเทศ
งำนสหกิจศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
สหกิจศึกษำ 

     200,000  165225 

0 

       34,775  

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสู่อาเซียน  
 - กิจกรรมเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรม      250,000  0 0      250,000  
 - กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำมุ่งสู่ 
AEC      750,000         98,380  0      651,620  

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา          
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม
ภำษำอังกฤษ      970,000  0 0      970,000  

 - กิจกรรมควำมร่วมมือกับ สปก.ในกำรส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำฯ    1,030,000       175,000  0      855,000  

ค่ำล่วงเวลำ-ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 20,000 7,200 - 12,800 

ค่ำวัสดุห้องสมุด-ศูนย์สหกิจศึกษำและฒนำอำชีพ 10,000 1,401.25 415 8,183.75 

ค่ำรับรองประจ ำหน่วยงำน -ศูนย์สหกิจศึกษำฯ 30,000 5,655 3,000 21,345 

สิทธิ์อบรมพนักงำน-ศูนย์สหกิจศึกษำฯ 25,000 - - 25,000 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 

งบบริหำรจัดกำรปี 2558 (ข้ำมปี)      100,000         31,681         68,310                9  

งบบริหำรจัดกำรปี 2559       100,000        

งบประมำณโครงกำรปี 2559      270,000        

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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วาระท่ี 1.3   รายงานผลการด าเนินงานและแผนการท างานของแต่ละฝ่าย 

 ฝ่ำยต่ำง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำอำชีพ และ
ฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ  ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 20 กุมภำพันธ์  2559 – 12 เมษำยน 2559
โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  

มติที่ประชุม  รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
  (เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559) 

  เลขำนุกำรฯ แจ้งว่ำตำมที่ได้มีกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำย ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ ครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภำพันธ์  2559 ที่ผ่ำนมำนั้น ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้จัดท ำร่ำงรำยงำนกำรประชุมและ
เวียนแจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนอีเมล์เมื่อโดยมีก ำหนดกำรแจ้งกลับ
ภำยในวันพุธที่ 30 มีนำคม 2559 โดยไม่มีกรรมกำรแจ้งแก้ไขรำยงำนกำรประชุมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จึงถือว่ำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 การจัดสัมมนาหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

  หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำแจ้งว่ำตำมที่ได้มีกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยศูนย์สหกิจศึกษำและ
พัฒนำอำชีพ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ผ่ำนมำนั้น มติที่ประชุมก ำหนดให้มีกำรจัดสัมมนำ
หน่วยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2559 รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   เนื่องจำกวิทยำกรติดภำรกิจไม่สำมำรถมำในวันที่ก ำหนดได้ จึงขอให้พิจำรณำทบทวน
หัวข้อกำรสัมมนำ และด ำเนินกำรประสำนวิทยำกรท่ำนใหม่อีกครั้ง ส ำหรับหัวข้อเดิม
ก ำหนดให้เป็นหัวข้อกำรสัมมนำหน่วยงำนปีถัดไปโดยเริ่มประสำนงำนกับวิทยำกร 
(รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ) เพ่ือจัดสัมมนำตั้งแต่ตุลำคม 

มติที่ประชุม  รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 
 
วาระท่ี 3.2     ความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะตามท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อ้ำงถึงกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำย ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 26 กุมภำพันธ์  2559  ที่ผ่ำนมำนั้น มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษำฯ จะต้อง
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ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำฯ  โดยฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยฯ 
ได้น ำเสนอท่ีประชุมครำวที่แล้วโดยที่ประชุมได้มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในแต่ละประเด็นเรียบร้อยนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรติดตำมข้อสังเกตดังกล่ำวมีควำมต่อเนื่อง ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุม
จึงขอบรรจุรำยละเอียดข้อเสนอแนะและผู้รับผิดชอบในกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยเพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่
ประชุม โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

วาระท่ี 3.3     ความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะตามท่ีประชุม 
ประธานคณาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา  2558  

อ้ำงถึงกำรประชุมประธำนคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เมื่อวันที่ 28 
กันยำยน 2558 มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษำฯ จะต้องด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตโดยฝ่ำย
เลขำนุกำรที่ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยฯ ได้น ำเสนอที่ประชุมครำวที่แล้วโดยที่ประชุมได้มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบ
ในแต่ละประเด็นเรียบร้อยนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรติดตำมข้อสังเกตดังกล่ำวมีควำมต่อเนื่อง ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุม
จึงขอบรรจุรำยละเอียดข้อเสนอแนะและผู้รับผิดชอบในกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยเพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่
ประชุมคือประเด็นกำรประสำนกับหน่วยยำนพำหนะเพ่ือขอให้มีกำรจัด GPS ประจ ำรถเช่ำของมหำวิทยำลัย โดย
ในเบื้องต้นฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปได้ประสำนงำนกับส่วนแผนงำนและได้รับกำรแนะน ำว่ำควรน ำเสนอคณะกรรมกำร
ประจ ำ ศสพ. เพ่ือให้ควำมเห็นชอบในกำรท ำเรื่องขอให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ อย่ำงไรก็ตำมได้เรียนปรึกษำ
ผู้อ ำนวยกำรศสพ. แล้วให้ด ำเนินกำรท ำหนังสือถึงส่วนอำคำรสถำนที่ไปก่อนได้เลย  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
วาระท่ี 3.4     ความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะตามท่ีประชุม 

ประธานคณาจารย์นิเทศ ปี 2558  

ตำมที่เครือข่ำยพัฒนำสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงจัดกิจกรรมกำรประกวด
ผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทสถำนศึกษำ  
1.1 สถำนศึกษำด ำเนินงำนสหกิจศึกษำดีเด่น 
1.2 สถำนศึกษำด ำเนินงำนสหกิจศึกษำดีเด่นดำวรุ่ง 
1.3 สถำนศึกษำด ำเนินงำนสหกิจศึกษำนำนำชำติดีเด่น 

2. ประเภทผู้ปฏิบัติงำน 
2.1 ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำดีเด่นในสถำนศึกษำ  
2.2 ผู้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำดีเด่นในสถำนประกอบกำร 

3. ประเภทสถำนประกอบกำร 
3.1 สถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ ด ำเนินกำรสหกิจศึกษำดีเด่น 
3.2 สถำนประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม ด ำเนินกำรสหกิจศึกษำดีเด่น 
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โดยฝ่ำยเลขำนุกำรได้รำยงำนผลสรุปรำยชื่อบุคคลและหน่วยงำนที่เสนอเข้ำประกวดผลงำน 
สหกิจศึกษำดีเด่นเนื่องในวันสหกิจศึกษำไทย ดังนี้  

ล าดับ ประเภทผลงาน รายช่ือ/สถาบันที่ส่งเข้า
ประกวดล าดับท่ี 1 

รายช่ือ/สถาบันที่ส่ง
เข้าประกวดล าดับที่ 2 

รายช่ือ/สถาบันที่ส่งเข้า
ประกวดล าดับท่ี 3 

1.  สถำนศึกษำด ำเนินงำน
สหกิจศึกษำดีเด่น 

-   

2.  สถำนศึกษำด ำเนินงำน
สหกิจศึกษำดีเด่นดำวรุ่ง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูม ิ   

3.  สถำนศึกษำด ำเนินงำน
สหกิจศึกษำนำนำชำติ
ดีเด่น 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี   

4.  ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
ดีเด่นในสถำนศึกษำ  

อำจำรย์นลิน สิทธิธูรณ์ 
 

 

 

 

 
5.  ผู้ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ

ดีเด่นในสถำนประกอบกำร 
คุณธนัชพร พรหมทันต์ 
(เบทำโกร) 

คุณกรุณำ  ชูนินทร์ 
(เบนซ์มำร์ค) 
 

คุณชัยวัฒน์ วงศ์เบญจ
รัตน์ 
(นครรชัยทัวร์) 

6.  สถำนประกอบกำรขนำด
ใหญด่ ำเนินกำร 
สหกิจศึกษำดีเด่น 

บ. เบนช์มำร์ค อิเลคทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

บ.วำลีโอ สยำม เทอร์
มอลซิสเต็มส์ จ ำกัด 
  
   

บ.จำโตโค (ประเทศไทย) 
จ ำกัด  
 

7.  สถำนประกอบกำรขนำด
ก ล ำ ง แ ล ะข น ำ ด ย่ อ ม 
ด ำเนินกำรสหกิจศึกษำ
ดีเด่น 

บ. เพำว์เวอร์ ยูต้ำ กรุ๊ป จ ำกัด บ. เฟื่องฟูอนันต์ จ ำกัด 
 
  

บ.มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

8.  โครงงำนสหกิจศึกษำดีเด่น 
ประเภทวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี 

นำยภำนุเดช สำรพัฒน์ นำยสุรศักดิ์ แผลงนอก 1. นำงสำวอรทัย  พระ

วันพรมรำช 

2.นำงสำวพิมพ์พิไล  อัม

รำฮัม 

3.นำยทิวำกร  เนียมสอน 

9.  โครงงำนสหกิจศึกษำดีเด่น 
ประเภทสั งคมศำสตร์  
มนุษยศำสตร์  และกำร
จัดกำร 

นำงสำวณัฐกำนต์ ทัพธำนี 
 

นำงสำวพัชรี ถำมนำ
ศำสตร์ 
 

- 
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ล าดับ ประเภทผลงาน รายช่ือ/สถาบันที่ส่งเข้า
ประกวดล าดับท่ี 1 

รายช่ือ/สถาบันที่ส่ง
เข้าประกวดล าดับที่ 2 

รายช่ือ/สถาบันที่ส่งเข้า
ประกวดล าดับท่ี 3 

10.  โ คร ง ง ำนสหกิ จศึ กษำ
ดีเด่น ประเภทนวัตกรรม 

นำยยุทธกำร  ค ำแก้ว นำยธนำธิป ดวง
วิญญำน 

นำยพิลำส  เผือดจันทึก 

11.  สหกิจศึกษำนำนำชำติ
ดีเด่น 

อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประกวดในวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2/2559 ไตรมาสที่ 2 

ตำมที่ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปได้รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนจำกต่ำง ๆ ในกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสที่ 2  (มกรำคม –มีนำคม 2559) เพ่ือให้ผู้บริหำรศูนย์สหกิจศึกษำฯ ได้รับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรในช่วงดังกล่ำว ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปจึงขอสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ประกอบด้วย 

1. งำนส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำงำนของนักศึกษำ 
2. โครงกำร International Coop Engagement   
3. โครงกำร Industry based Career Development  
4. งำนบริหำรทั่วไป  
5. โครงกำร International Training Program ร่วมกับ WACE-ISO@SUT, TACE, WACE  
6. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษำนำนำชำติ  
7. โครงกำรสร้ำงบัณฑิตพึงประสงค์  
8. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน  
9. โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพนักศึกษำ มทส.  

 โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  1. กิจกรรมหรือโครงกำรที่ยังไม่ด ำเนินกำรขอให้ทุกฝ่ำยเตรียมแผนกำรด ำเนินกำร 
โดยเฉพำะประเด็นเกี่ยวกับสหกิจศึกษำนำนำชำติ ขอให้ฝ่ำยพัฒนำงำนแจ้งก ำหนด และรำยละเอียดของนักศึกษำ
สหกิจศึกษำต่ำงชำติให้แก่ฝ่ำยพัฒนำอำชีพเพ่ือเตรียมแผนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสหกิจศึกษำนำนำชำติ เพ่ือให้
นักศึกษำสหกิจศึกษำต่ำงชำติเข้ำมำมีบทบำทในกำรท ำกิจกรรมมำกขึ้น เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้นักศึกษำ มทส. 
ได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมมำกที่สุด   
   2. กำรประสำนงำนกำรเดินทำงของนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติให้ถือหลักมำพร้อม
กันตำมวันที่ก ำหนด  หำกไม่เช่นนั้นให้เดินทำงมำด้วยตนเอง 

มติที่ประชุม รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 
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วาระท่ี 4.2    พิจารณาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560        

เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ฝ่ำยพัฒนำงำนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำนจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทบทวน
แผนดังกล่ำว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอแผนด ำเนินกำรฉบับเดิม  
วาระท่ี 4.3 การวางแผนเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ     

ตำมที่จะมีนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติเดินทำงมำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำระหว่ำง เดือน
พฤษภำคม – สิงหำคม พ.ศ.2559 และมีบำงช่วงที่นักศึกษำต่ำงชำติได้เดินทำงมำที่มหำวิทยำลัย นั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับนักศึกษำสหกิจศึกษำนำนำชำติเป็นไปด้วย
เรียบร้อย และกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติดังกล่ำว ประธำนที่ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยจึงได้
เสนอเพ่ือร่วมกันวำงแผนด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตและข้อเสนอตำมวำระที่ 4.1 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ฝ่ำยพัฒนำอำชีพได้น ำเสนอหำรือที่ประชุมในประเด็น ดังนี้ 

1. ผลการคัดเลือกและตัดสินผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษา มทส. เพื่อประกาศเกียรติคุณ ในท าเนียบหอ
ประวัติวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก ประจ าปี พ.ศ. 2559 – 2560  
โดยนำยธวัช อินทร บัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง
เป็น  Senior Process Enigineer ณ PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) 
โดยบัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

2. การประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2558 
โดยก ำหนดให้สำขำวิชำส่งผลงำนของภำคกำรศึกษำที่ส่งเข้ำร่วมประกวดประกอบด้วย 3/2557, 
1/2558 และ 2/2558 เข้ำร่วมประกวด แต่ได้รับกำรยืนยันตอบรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมน้อยมำกโดย
สำขำวิชำต่ำง ๆ แจ้งว่ำไม่มีผลงำนหรือผลงำนน้อย ที่ประชุมจึงขอให้ฝ่ำยที่รับผิดชอบขยำยเวลำกำร
ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดรวมทั้งให้มีกำรติดตำมและชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับสำขำวิชำต่ำง ๆ เพ่ิมเติม 
ซึ่งกำรส่งหนังสือเชิญและแจ้งรำยละเอียดนั้นอำจมีควำมคลำดเคลื่อนในกำรรับข้อมูลได้ 

มติที่ประชุม รับทรำบและเห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตและข้อเสนอ 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

ผู้บันทึกการประชุม นำงสำวเกศินี เกิดถำวร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นำงผ่องพัตรำ บุญระมำตร  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ประธำน 
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 รายงานการประชุม 
หัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2559 

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม  2559 เวลา 12.00 น. – 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ชั้น 2  

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ผู้อ ำนวยกำร (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) ประธำน 
2. รองผู้อ ำนวยกำร (รองศำสตรำจำรย์ ดร.กองพล อำรีรักษ์)           รองประธำน 
3. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ (นำงศิริรัชนี ฉำยแสง)        กรรมกำร 
4. หัวหน้ำฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ (นำงกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์) กรรมกำร 
5. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำอำชีพ (นำยอุดมศักดิ์  บัวส ำรำญ) กรรมกำร 
6. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  (นำงผ่องพัตรำ  บุญระมำตร)                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำวเกศินี เกิดถำวร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

เริ่มประชุมเวลา  12.00 น. 

ประธำนฯ กล่ำวเปิดกำรประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

   ประธำนได้แจ้งที่ประชุมรับทรำบ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประธำนแจ้งว่ำได้แบ่งควำมรับผิดชอบเว็บไซต์ ฯ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  
คือข้อมูล/ข่ำวสำร มอบฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปรับผิดชอบลงข่ำว/ข้อมูลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่ 2  
คือฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำรับผิดชอบเรื่องกำรเทคนิค และโปรแกรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้เว็บไซต์มีควำมเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งำนจึงขอ
ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยส่งข่ำว/ข้อมูลส ำหรับลงเว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพทุกสัปดำห์ไปยัง
ผู้รับผิดชอบภำยในวันจันทร์ของแต่ละสัปดำห์ 

2. ตำมที่ได้มอบหมำยให้พนักงำนศูนย์สหกิจศึกษำ ฯ ทุกคนคิดหัวข้อโครงงำนที่เกิดจำก
ภำระงำนที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำน และเสนอผู้บริหำรเมื่อวันที่ 30 
กันยำยน 2559 ควำมทรำบแล้วนั้น  กอปรกับช่วงเดือนตุลำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ แต่ละฝ่ำยได้มีกำรประชุมร่วมกับ
ผู้บริหำร และระดมสมองภำยในฝ่ำยเพ่ือจัดท ำ WIGs แล้วนั้น จึงขอให้พนักงำน ฯ ทุกคน ทบทวนโครงงำน/
โครงกำรที่ได้เสนอไว้แล้ว หำกประสงค์ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ หรือหำกไม่มีกำรปรับแก้ไข 
ให้ส ำเนำ 2 ฉบับ และส่งคุณกฤชญำ เชื้อจันทึก รวบรวมเสนอผู้บริหำร ฯ ภำยในวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559  

ทั้งนี้ ประธำนได้ชี้แจงเรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
จะใช้กลไกจำกกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำม WIGs ของแต่ละฝ่ำยเป็นเงื่อนไขหลัก และโครงงำน/โครงกำรรำยบุคคล
จะเป็นเงื่อนไขเพ่ิมเติมในกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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3. ตำมท่ีจะมีแต่ละฝ่ำยจะกำรประชุมร่วมกับผู้บริหำรฯ ในวันที่ 2 และ 4 พฤศจิกำยน 
2559 นั้น  หลังเสร็จจำกกำรประชุมประธำน ฯ ขอให้แต่ละฝ่ำยเร่งด ำเนินกำรจัดท ำ WIGs และ KIPs  ฝ่ำยและ
รำยบุคคลให้แล้วเสร็จ 

4. ตำมท่ีศูนย์สหกิจศึกษำ ฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรจัดจ้ำงนักศึกษำจำกสถำบัน
อ่ืนเพ่ือมำปฏิบัติงำน ณ ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ จ ำนวน 90,000 บำท โดยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปได้แจ้ง
เวียนฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือเสนองำนโดยทุกฝ่ำยไม่มีควำมประสงค์จะเสนองำนควำมทรำบแล้วนั้น  ด้วยผู้บริหำรศูนย์สห
กิจศึกษำฯ ได้พิจำรณำว่ำภำระงำนที่แต่ละฝ่ำยรับผิดชอบสำมำรถเสนองำนเพ่ือให้นักศึกษำจำกสถำบันอ่ืนมำ
ช่วยงำนได้ ดังนั้นที่ประชุมจึงขอให้ทุกฝ่ำยพิจำรณำทบทวนกำรรับนักศึกษำสหกิจศึกษำมำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
ภำยในหน่วยงำน ทั้งนี้ มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปประสำน และก ำหนดวันส่งรำยละเอียดเพ่ือให้ทุกฝ่ำย
ด ำเนินกำรตำมก ำหนด 

วาระท่ี 1.2 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประจ าเดือนเมษายน – 
กันยายน 2559 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปขอรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2559 ประจ ำเดือน 
เมษำยน – กันยำยน 2559 ข้อมูล ณ วันที่  20 ตุลำคม 2559 รำยละเอียด ดังนี้  

ค าอธิบาย ยอดจัดสรร ใช้แล้ว รอ
ด าเนินการ 

คงเหลือ 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-เตรียมสหกิจศึกษำ 743,500 516,338 20,530 206,632 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-นิเทศงำนสหกิจฯ 5,816,200 2,404,971.62 
    

156,718.11  
  

3,254,510.27  

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-แนะแนวและพัฒนำอำชีพ 206,300 164,391 0 41,909 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-สหกิจศึกษำนำนำชำติ 770,000 401,333.59 13,100 355,566.41 

คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-สหกิจศึกษำในประเทศ 64,000 47,920 0 16,080 
คชจ.งำนสหกิจศึกษำฯ-กิจกรรมประชำสัมพันธ์
หน่วยงำน  
เอกสำรประชำสัมพันธ์ กำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ
และปรับปรุง website 

900,000 111,611.00 787,827.50 561.50 

รวม 8,500,000 3,646,565 978,176 3,875,259 

         

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงบัณฑิตพึงประสงค์ 470,000 449,548 1,720 18,732 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร Industry based Career 
Development 350,000 49,570 0 300,430 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจ
ศึกษำนำนำชำติ 500,000 156,000 0 344,000 
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ค าอธิบาย ยอดจัดสรร ใช้แล้ว รอ
ด าเนินการ 

คงเหลือ 

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร International Coop 
Engagement 350,000 107,527.12 91,000 151,472.88 
โครงกำร  International Training Program 
ร่วมกับ WACE-ISO@SUT, TACE, WACE 

450,000 450,000 0 0 

          
โครงกำรอบรมและพัฒนำคุณภำพคณำจำรย์นิเทศ
งำนสหกิจศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
สหกิจศึกษำ 

        
200,000  

        
200,000  0 

 

 
0 

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสู่อาเซียน         
 - กิจกรรมเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรม 

        
250,000  0 13,000 

         
237,000  

 - กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำมุ่งสู่ AEC      750,000        589,590  0      160,410  

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา          
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม
ภำษำอังกฤษ 

        
970,000  149,941 0 

         
820,059  

 - กิจกรรมควำมร่วมมือกับ สปก.ในกำรส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำฯ 

      
1,030,000  

        
149,187  0 

         
880,813  

     
ค่ำล่วงเวลำ-ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 20,000 18,240 840 920 

ค่ำวัสดุห้องสมุด-ศูนย์สหกิจศึกษำและฒนำอำชีพ 10,000 2,717.00 415 6,868.00 

ค่ำรับรองประจ ำหน่วยงำน -ศูนย์สหกิจศึกษำฯ 30,000 12,509 0 17,491 

สิทธิ์อบรมพนักงำน-ศูนย์สหกิจศึกษำฯ 25,000 25,000.00 0 0 

     
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 

งบบริหารจัดการปี 2558 (ข้ามปี)     100,000       100,000              -    0 
          
งบบริหำรจัดกำรปี 2559       100,000          47,320                -           52,680  
งบประมำณโครงกำรปี 2559      270,000        112,373   -        157,627  
งบประมำณโครงกำรปี 2559 (มรภ.สุรินทร์)      530,000  0      530,000  0 

รวม 900,000  159,693  530,000  210,307  

 มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 วาระท่ี 1.3   รายงานผลการด าเนินงานและแผนการท างานของแต่ละฝ่าย 

   ฝ่ำยต่ำง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำ
อำชีพ และฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ  ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 13 เมษำยน  2559 –  30 
กันยำยน  2559 โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม  

 มติที่ประชุม รับทรำบ  

 วาระท่ี 1.4   ปฏิทินกิจกรรมประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2559   

ด้วยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปร่วมกับฝ่ำยพัฒนำอำชีพ ได้จัดท ำปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษำ
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2559 และตำรำงบรรยำยกำรเตรียมรำยวิชำสหกิจศึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 
2/2559 โดยได้เวียนขอควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำฝ่ำยต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้แจ้งเวียนให้ส ำนักวิชำต่ำง ๆ 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว   

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยฯ มีนโยบำยชัดเจนในกำรเป็น Entrepreneurial 
University จึงขอให้ฝ่ำยพัฒนำอำชีพปรับเปลี่ยนหัวข้อกำรบรรยำยรำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมหำวิทยำลัยที่ตั้งตัวเป็น Entrepreneurial University และปรับให้สอดรับกับภำคกำรศึกษำปัจจุบัน 
เนื่องจำกมีกำรเลื่อนงำนกีฬำสุรนำรีเกมส์ 

มติที่ประชุม รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 

วาระท่ี 1.5     มาตรการบริหารงบประมาณและการคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ด้วยมหำวิทยำลัยได้มีประกำศฯ เรื่องมำตรกำรบริหำรงบประมำณและกำรคลัง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำม
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงน ำเสนอ
ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่องมำตรกำรบริหำรงบประมำณและกำรคลังประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560    
เพ่ือให้ทุกฝ่ำยในศูนย์สหกิจศึกษำฯ ได้ถือปฏิบัติตำมกรอบกำรใช้เงินดังกล่ำว ตลอดจนด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดในมำตรกำรบริหำรงบประมำณและกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด   

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ขอให้ทุกฝ่ำยด ำเนินกำรทุกอย่ำงแล้วเสร็จภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2559  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

วาระท่ี 1.6     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 4 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปขอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ 2559 ไตรมำส 4  ซ่ึงมีผลกำรด ำเนินงำน 
1. งำนประจ ำ ก ำหนดตัวชี้วัดจ ำนวน 26 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผลจ ำนวน 3 ตัวชี้วัด 
2. งำนโครงกำร 6 โครงกำร มีจ ำนวน 10 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 1 กิจกรรม 

  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ในปีถัดไปควรปรับ KPI ให้เป็นเชิงคุณภำพเพ่ิมข้ึนมำจำกเดิมที่มีเพียง KPI เชิง
ปริมำณ ทั้งนี้ จะขอหำรือในประเด็นนี้อีกครั้ง 

 มติที่ประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

    (เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน  2559) 

    เลขำนุกำรฯ แจ้งว่ำตำมท่ีได้มีกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำย ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษำยน  2559 ที่ผ่ำนมำนั้น ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้จัดท ำร่ำงรำยงำนกำรประชุมและ
เวียนแจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนได้ตรวจแก้ไขเพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำนอีเมล์เมื่อโดยมีก ำหนดกำรแจ้งกลับ
ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม 2559 โดยไม่มีกรรมกำรแจ้งแก้ไขรำยงำนกำรประชุมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
จึงถือว่ำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อ้ำงถึงกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำย ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ  ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 26 กุมภำพันธ์  2559  ที่ผ่ำนมำนั้น มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษำฯ จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สหกิจศึกษำฯ  โดยฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมหัวหน้ำฝ่ำยฯ ได้
น ำเสนอที่ประชุมครำวที่แล้วโดยที่ประชุมได้มีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในแต่ละประเด็นเรียบร้อยนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรติดตำมข้อสังเกตดังกล่ำวมีควำมต่อเนื่อง ฝ่ำยเลขำนุกำร
ที่ประชุมจึงขอบรรจุรำยละเอียดข้อเสนอแนะและผู้รับผิดชอบในกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยเพ่ือรำยง ำนผลกำร
ด ำเนินงำนในที่ประชุม โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ขอให้แบ่งควำมรับผิดชอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะฯ ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ เรื่อง 
ฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ ให้ส ำรวจและหำข้อมูล ในกำรส่งนักศึกษำไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน และประเทศญี่ปุ่น และหำข้อมูลเกี่ยวกับทุนสนับสนุนนักศึกษำไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษำในต่ำงประเทศ 

ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำสหกิจศึกษำในรูปแบบกลุ่ม 
(นักศึกษำ+อำจำรย์) 
กำรจัดศึกษำดูงำนเรื่องกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยแห่งชำติ 
ประเทศบรูไน โดยขอให้ศึกษาหาข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศ
บรูไนก่อน 
กำรประสำนงำนกับส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์เกี่ยวกับข้อมูลสถำบันและหน่วยงำน
ที่คณบดีไปศึกษำดูงำน ณ ประเทศญี่ปุ่นที่แจ้งว่ำสำมำรถรับนักศึกษำสหกิจศึกษำได้ 

ฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำ/ผอ.
ศสพ. 

ควรมีกำรน ำข้อมูลไปศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำ เชิงลึกเพ่ือทรำบมุมมองจำกสถำน
ประกอบกำร 
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ผู้รับผิดชอบ เรื่อง 
ฝ่ำยพัฒนำอำชีพ จัดท ำคลิปวิดีโอนักศึกษำที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษำในต่ำงประเทศเพ่ือใช้ในกำร

ประชำสัมพันธ์และสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักศึกษำรุ่นน้อง 

เสนอให้มีกำรส่งเสริม และพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ
เ พ่ิมมำกขึ้น  ทั้ งนี้  ประธำนฯ ขอให้คณบดี  และผู้แทนรับประเด็นกำรใช้
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำ ซึ่งจะขอให้สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ส ำนักวิชำเทคโนโลยี
สังคมพิจำรณำด ำเนินกำรในประเด็นนี้ (ให้ด าเนินการในบริบทของศสพ.) 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป และ
นำงสำวปรีดำวรรณ ขอช่วยกลำง 

จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินนักศึกษำสหกิจศึกษำระหว่ำงปี 2554-2558 
(จัดท ำบทสรุปผู้บริหำรและจัดท ำรำยงำนในรูปเล่มขนำด A5 เพ่ือเสนอสภำวิชำกำร
และสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ) 

  

 มติที่ประชุม  รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 
 
 วาระท่ี 3.2     ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

  ตำมที่ศูนย์สหกิจศึกษำฯ ได้รับกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
(ระดับหน่วยงำน) ได้เข้ำตรวจเยี่ยมศูนย์สหกิจศึกษำฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2559 ควำมละเอียดทรำบแล้วนั้น 
โดยได้รับกำรแจ้งผลกำรตรวจประเมินประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบวำระกำร
ประชุม 

 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  1. มอบฝ่ำยสำรสนเทศสหกิจศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบหลักในด ำเนินกำรตำมเรื่อง
ที่สำมำรถปรับปรุงได้ ข้อ 1. ประเด็นกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบสหกิจศึกษำที่แตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ปัจจุบัน โดย
ขอให้ด ำเนินกำรเขียนโครงกำรเพ่ือด ำเนินกำรตำมประเด็นดังกล่ำว 

2. มอบฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อ 1. 
ประเด็นกำรศึกษำเปรียบเทียบต้นทุนในกำรผลิตบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษำกับวิธีที่ไม่ใช้สหกิจศึกษำ 

3. มอบฝ่ำยพัฒนำงำนสหกิจศึกษำ ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อ 2. 
ประเด็นกำรรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำนประกอบกำรที่ไม่มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ 

4. รอดูผลจำกกำรศึกษำรูปแบบก่อนในประเด็นข้อ 1ก่อน จึงค่อยพิจำรณำ
ก ำหนด Site Director ตำมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อ 3. 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 

 วาระท่ี 3.3      รายงานความคืบหน้าโครงการสัมมนาหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตำมค ำสั่งศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพที่ 3/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนจัด
สัมมนำหน่วยงำนประจ ำปี พ.ศ.2560  โดยคณะท ำงำนได้เสนอร่ำงโครงกำรและก ำหนดกำรเสนอและได้รับควำม
เห็นชอบในที่ประชุมครั้งที่ 1/2559 ควำมละเอียดทรำบแล้วนั้น ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จึงรำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว 

 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ   1.ขอปรับก ำหนดกำรวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559 มอบรองผู้อ ำนวยกำรกล่ำว 
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ต้อนรับวิทยำกร เนื่องจำกผู้อ ำนวยกำรติดภำรกิจในวันดังกล่ำว 
  2. ก ำหนดกำรวันที่ 18-20 พฤศจิกำยน 2559 มอบหมำยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

และคณะท ำงำนพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 
  3. มอบคณะท ำงำนพิจำรณำปรับแก้แบบประเมินควำมพึงพอใจให้เหมำะสม 
  4. ขอให้ทุกคนน ำร่ำงโครงงำน/โครงกำรที่จัดท ำรำยบุคคล เสนอวิทยำกร

พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนภำยในหน่วยงำนต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทรำบ และรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำร 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1  แผนการจัดประชุมตามกิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพประจ าปี 2560 

 ด้วยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปได้จัดท ำแผนกำรจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สหกิจศึกษำและ
พัฒนำอำชีพ ตลอดปี พ.ศ. 2560  ในกำรนี้ จึงใคร่ขอเสนอแผนกำรจัดประชุมที่เกี่ยวข้องประจ ำปี 2560 
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบวำระกำรประชุม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตำมเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ  
 วาระท่ี 5.1  การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) ประจ าปี พ.ศ. 2560 

    ตำมท่ีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำกลั่นกรอง
บุคคลหรือหน่วยงำนเพ่ือเข้ำรับรำงวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติกำร) ก ำหนดให้ผู้บริหำร / หน่วยงำน ได้
พิจำรณำ เสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่สมควรได้รับรำงวัลเกียรติคุณ โดยให้เสนอชื่อเป็นกำรลับ ตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีว่ำด้วยเข็มและโล่กิตติกำร พ.ศ. 2537 และหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรท ำ
คุณประโยชน์ตำมที่สภำวิชำกำรก ำหนดเป็นประจ ำทุกป ีนั้น 

    เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
ประธำนที่ประชุมจึงได้มอบหมำยให้ทุกฝ่ำยเสนอรำยชื่อบุคคล/หน่วยงำน มำฝ่ำยละ 2 รำยชื่อ เพ่ือพิจำรณำ
คัดเลือกรำยชื่อที่มีคุณสมบัติหรือเหมำะสมในกำรรับโล่กิตติกำร เนื่องในวันสถำปนำมหำวิทยำลัย โดยจะ
พิจำรณำคัดเลือกอีกครั้งในกำรประชุมหัวหน้ำฝ่ำยฯ ครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทรำบ 

ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

ผู้บันทึกการประชุม นำงสำวเกศินี เกิดถำวร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงผ่องพัตรำ บุญระมำตร  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ตรวจทาน   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ประธำน 



เอกสารประกอบท่ี 1.1.5-3
 ตารางการเข้ารับการอบรมของพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ล าดับท่ี ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

วันท่ีอบรม ถึงวันท่ี ช่ือกิจกรรม/หลักสูตรท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด

กิจกรรม/หลักสูตร

จังหวัด

1 เกศินี เกิดถาวร 9/27/2016 9/28/2016 การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขใน

การท างาน (คร้ังท่ี 3)

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

2 เกศินี เกิดถาวร 9/19/2016 9/19/2016 ข้อควรรู้เก่ียวกับระเบียบพัสดุ และการให้

ค าปรึกษาด้านการจัดระบบควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี มทส. นครราชสีมา

3 เกศินี เกิดถาวร 12/1/2016 12/1/2016 ครบเคร่ืองการจัดการเอกสารออนไลน์

ส าหรับงานส านักงานด้วย Google Office 

Online

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

นครราชสีมา

4 เกศินี เกิดถาวร 6/30/2017 6/30/2017 เทคนิคการบริหารเวลาให้สมดุลท้ังด้านงาน

และชีวิตส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

5 เกศินี เกิดถาวร 8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

6 กมลวรรณ 	

บัณฑิตสาธิสรรค์

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

7 กมลวรรณ 

บัณฑิตสาธิสรรค์

6/6/2017 6/8/2017 การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 

20 (20th WACE World Conference)

World Association for 

Cooperative 

Education - WACE

เชียงใหม่

8 กรวรรณ 	พงษ์

อินทร์วงศ์

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

9 กรวรรณ 	พงษ์

อินทร์วงศ์

26/04/2017 26/04/2017 การออกแบบและพัฒนาโครงการวิจัย ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

10 กรวรรณ 	พงษ์

อินทร์วงศ์

18/05/2017 18/05/2017 การออกแบบและพัฒนาโครงการวิจัย ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

11 กรวรรณ 	พงษ์

อินทร์วงศ์

17/05/2017 17/05/2017 การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

12 กรวรรณ พงษ์

อินทร์วงศ์

7/29/2016 7/29/2016 บรรยายพิเศษ "สหกิจศึกษาในศตวรรษท่ี 21" เครือข่ายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

13 กรวรรณ พงษ์

อินทร์วงศ์

11/21/2016 11/21/2016 การบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในสู่การปฏิบัติ

ฝ่ายวางแผน นครราชสีมา

14 กรวรรณ พงษ์

อินทร์วงศ์

6/6/2017 6/8/2017 การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 

20 (20th WACE World Conference)

World Association for 

Cooperative 

Education - WACE

เชียงใหม่
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ล าดับท่ี ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

วันท่ีอบรม ถึงวันท่ี ช่ือกิจกรรม/หลักสูตรท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด

กิจกรรม/หลักสูตร

จังหวัด

15 ช่อทิพย์ 	ฤาเดช 26/04/2017 26/04/2017 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเสนอ

โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน

การวิจัยสถาบัน

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

16 ช่อทิพย์ 	ฤาเดช 18/05/2017 18/05/2017 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเสนอ

โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน

การวิจัยสถาบัน

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

17 ช่อทิพย์ 	ฤาเดช 17/05/2017 17/05/2017 การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

18 ช่อทิพย์ 	ฤาเดช 5/6/2047 5/6/2047 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น (ตัวแปร 

และสถิติวิจัย)

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

19 ช่อทิพย์ 	ฤาเดช 7/6/2017 7/6/2017 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

20 ช่อทิพย์ ฤาเดช 8/29/2016 8/31/2016 การพัฒนาสมรรถนะการคิดบุคลากรสู่

องค์การนวัตกรรม รุ่นท่ี 1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

าธิราช

นนทบุรี

21 ช่อทิพย์ ฤาเดช 7/29/2016 9/27/2016 บรรยาย “สหกิจศึกษาในศตวรรษท่ี 21”  

โดย ศาสตราจารย์  ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน

เครือข่ายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

22 ช่อทิพย์ ฤาเดช 6/12/2016 6/12/2016 อบรมการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศ 

TN-office 2016

เทคโนธานี นครราชสีมา

23 ช่อทิพย์	 ฤาเดช 8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

24 ธัญญ์กรชนัท 

น่ิมเจริญนิยม

6/30/2017 6/30/2017 เทคนิคการบริหารเวลาให้สมดุลท้ังด้านงาน

และชีวิตส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

25 ธัญญ์กรชนัท	 

น่ิมเจริญนิยม

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

26 ปรีดาภรณ์ 	ขอ

ช่วยกลาง

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

27 ปรีดาภรณ์ ขอ

ช่วยกลาง

8/8/2016 8/11/2016 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นท่ี 26

สมาคมสหกิจศึกษาไทย พระนครศรีอ

ยุธยา

28 ปรีดาภรณ์ ขอ

ช่วยกลาง

11/21/2016 11/21/2016 การบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน ... สู่การปฏิบัติ

ส่วนแผนงาน นครราชสีมา

29 ปรีดาภรณ์ ขอ

ช่วยกลาง

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

30 ปรีดาวรรณ ขอ

ช่วยกลาง

8/8/2016 8/11/2016 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นท่ี 26

สมาคมสหกิจศึกษาไทย พระนครศรีอ

ยุธยา
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ล าดับท่ี ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

วันท่ีอบรม ถึงวันท่ี ช่ือกิจกรรม/หลักสูตรท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด

กิจกรรม/หลักสูตร

จังหวัด

31 ปรีดาวรรณ ขอ

ช่วยกลาง

10/28/2016 10/28/2016 การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2013 

ส าหรับงานส านักงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุนารี

นครราชสีมา

32 ปรีดาวรรณ ขอ

ช่วยกลาง

11/24/2016 11/25/2016 อบรมเชิงปฏิบัติการความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน

                              

                              

         คณะกรรมการ

นครราชสีมา

33 ปรีดาวรรณ ขอ

ช่วยกลาง

12/1/2559 12/1/2559 ครบเคร่ืองการจัดการเอกสารออนไลน์

ส าหรับงานส านักงานด้วย Google Office 

Online

ศูนย์คอมพิวเตอร์ นครราชสีมา

34 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

7/6/2016 7/8/2016 การประเมินแผนงานและโครงการ รุ่นท่ี 21 ส านักงานการศึกษา

ต่อเน่ือง 

นนทบุรี

35 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

11/24/2016 12/24/2016 แนะน าคู่มือการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน มทส.(ฉบับใหม่)

ส่วนการเงินและบัญชี นครราชสีมา

36 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

11/25/2016 11/25/2016 การประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วนการเงินและบัญชี นครราชสีมา

37 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

6/6/2017 6/8/2017 การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 

20 (20th WACE World Conference)

World Association for 

Cooperative 

Education - WACE

เชียงใหม่

38 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

6/12/2016 6/12/2016 อบรมการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศ 

TN-office 2016

เทคโนธานี นครราชสีมา

39 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

40 พัชรี 	ขอผลกลาง 8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

41 พัชรี ขอหม่ัน

กลาง

7/29/2016 7/29/2016 บรรยาย “สหกิจศึกษาในศตวรรษท่ี 21”  

โดย ศาสตราจารย์  ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน

เครือข่ายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาค

นครราชสีมา

42 ภัทร์พิรัล	ภู 

นนทิวรรธน์

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

43 ภานิชา 	

นพธนัตถ์พร

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

44 ภานิชา 

นพธนัตถ์พร

9/27/2559 9/28/2559 การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขใน

การท างาน (คร้ังท่ี 3)

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

45 ภานิชา 

นพธนัตถ์พร

9/19/2559 9/19/2559 ข้อควรรู้เก่ียวกับระเบียบพัสดุ และการให้

ค าปรึกษาด้านการจัดระบบควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

46 ศิริรัชนี 	ฉายแสง 8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี
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ล าดับท่ี ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

วันท่ีอบรม ถึงวันท่ี ช่ือกิจกรรม/หลักสูตรท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด

กิจกรรม/หลักสูตร

จังหวัด

47 ศิริรัชนี ฉายแสง 8/17/2016 8/19/2016 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการท าโครงการ

วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงงาน (Work 

Improvement Project)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

าธิราช

นนทบุรี

48 ศิริรัชนี ฉายแสง 6/6/2017 6/8/2017 การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 

20 (20th WACE World Conference)

World Association for 

Cooperative 

Education - WACE

เชียงใหม่

49 อุดมศักด์ิ บัว

ส าราญ

6/6/2017 6/8/2017 การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 

20 (20th WACE World Conference)

World Association for 

Cooperative 

Education - WACE

เชียงใหม่

50 อุดมศักด์ิ บัว

ส าราญ

6/12/2016 6/12/2016 อบรมการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศ 

TN-office 2016

เทคโนธานี นครราชสีมา

51 อุดมศักด์ิ บัว

ส าราญ

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

77



เอกสารประกอบท่ี 1.3.1-1
ศูนย์สหกิจศึกษาและ ปรับปรุง ณ วันท่ี  31 พ.ค. 60

พัฒนาอาชีพ

ผู้อ านวยการศูนย์

ผศ.ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร

รองผู้อ านวยการศูนย์

รศ.ดร. กองพล  อารีรักษ์

ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 5 ฝ่ายพัฒนาอาชีพ 3 ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา 3 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 5

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (6) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (3) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (1) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (4)

1. นางศิริรัชนี  ฉายแสง 1. นายอุดมศักด์ิ  บัวส าราญ 1. นางกรวรรณ  พงษ์อินทร์วงศ์ 1. นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร

2. น.ส.กมลวรรณ  บัณฑิตสาธิสรรค์ 2. นางช่อทิพย์  ฤาเดช 2.นางธัญญ์กรชนัท  ม่ันฤทัยกิจ 2. นางวัชรีพร  นิลรัตน์ (ปฏิบัติงานท่ีส่วนหน้า กทม.)

3. นางสาวพัชรี  ขอหม่ันกลาง 3. นางสาวปรีดาวรรณ  ขอช่วยกลาง 3. นางสาวกัญพัชญ์  ทองค า 3. นางสาวเกศินี  เกิดถาวร

4. นางสาวภานิชา นพธนัตถ์พร 4. นางสาวปรีดาภรณ์  ขอช่วยกลาง

หมายเหตุ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 1 ราย พนักงานธุรการ (1)

1. นางสาวภัทร์พิรัล ภูนนทิวรรธน์  จ .บริหารฯ ฝ่ายพัฒนางานฯ 1. น.ส.กฤชญา  เช้ือจันทึก

16

 (ปฏิบัติงานโครงการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร)
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โครงการรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560  

ระหว่างตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ 

ศิริรัชนี  ฉายแสง 
การปรับปรุงกระบวนการจัดหางานสหกิจศึกษาให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาและสถาน
ประกอบการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กมลวรรณ   บัณฑิตสาธิสรรค์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อตัดสินใจสมัครไปสหกิจศึกษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พัชรี  ขอมั่นกลาง การศึกษาแนวทางการรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนในการจัดสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 

ภัทร์พิรัล ภูนนทิวรรธน์ 
การเปิดรับสารและการรับรู้ข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีตอบโจทย์ได้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย 

ภานิชา นพธนัตถ์พร 
การศึกษาแนวทางการจัดสัมมนาพนักงานท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนารูปแบบ
และกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปรีดาวรรณ ขอช่วยกลาง โครงการ Happy Workplace  ศสพ. 

ผ่องพัตรา บุญระมาตร 
การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตบัณฑิตด้วยหลักสูตรสหกิจศึกษากับวิธีท่ีไม่ใช้หลักสูตรสหกิจ
ศึกษา 

กฤชญา เช้ือจันทึก โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบส านักงานอัตโนมัติศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
เกศินี เกิดถาวร โครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลใน Website ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
กรวรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ โครงการส ารวจและติดตามการได้งานท าของบัณฑิต มทส. 
กัญพัชญ์ ทองค า โครงการส ารวจความคิดเห็นการยกเลิกใช้แฟ้มประวัตินักศึกษาในการนิเทศงานสหกิจศึกษา. 

ธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม 
โครงการสร้างระบบประมวลผลการด าเนินงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจและการรายงานผลการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา 

อุดมศักดิ์  บัวส าราญ 
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเตรียมสหกิจ
ศึกษา 

ช่อทิพย ์ฤาเดช โครงการเสริมความรู้เร่ืองทักษะการท างานและข้อคิดส าหรับการใช้ชีวิตในท่ีท างาน 
ปรีดาภรณ์  ขอช่วยกลาง โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

 

เอกสารประกอบท่ี 1.3.5-1 
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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 าเร็จตามวัตถุประสงค ์
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. นักศึกษาต้องได้รับคะแนนไม่นอ้ยกว่า 80 % จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินผล และมีสทิธิ์ไปปฏิบัติงาน 



87 
 

ตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 3/2558 
(ส าหรับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในภาคสหกิจศึกษาท่ี 1/2559) 

ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 1  เวลา 16.00 – 18.00 น. 

 สัปดาห์ที ่ เดือน วัน หัวข้อบรรยาย 

1 
มีนาคม 

 
พฤหัสบดีที่ 10 สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ 

2 พฤหัสบดีที่ 17 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน กรอกใบสมัคร และประวัตสิ่วนตัว 

3 พฤหัสบดีที่ 24 วัฒนธรรมองค์กร 

4 พฤหัสบดีที่ 31 จัดการใหไ้ด้...วางแผนให้เป็น 

5 
เมษายน 

พฤหัสบดีที่ 7 SAFTY FIRST 

6 พฤหัสบดีที่ 21 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน 

7 
พฤษภาคม 

อาทิตย์ที ่1  เทคนิคการตดัสินใจและแก้ไขปญัหาอย่างสร้างสรรค ์

8 พฤหัสบดีที่ 12 เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการและการน าเสนอ 

9 พฤหัสบดีที่ 19 วัฒนธรรมข้ามชาตแิละการปรับตวั 

10 พฤหัสบดีที่ 26 เทคนคิการปรบัตัวและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

11 

มิถุนายน 
พฤหัสบดีที่ 2     กิจกรรมนักศึกษาพบคณาจารยน์ิเทศก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

    นักศึกษารับฟังโอวาทจากอธิการบดี   

    ขั้นตอนการลงทะเบียนและการช าระเงิน 

    ข้อควรปฏิบัติในการไปปฏิบัติงานและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

*** ศุกร์ที่ 3  สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา  

หมายเหตุ    
1. งดเรียน วันพฤ.ที่ 14 เม.ย. (สงกรานต์) /28 เม.ย. (สอบกลางภาค) /5 พ.ค. 2559 (ฉัตรมงคล) 
2. กิจกรรมเสริม  

- ศ.11 มี.ค. 2559 เวลา 15.00-17.00 น. B5101 การเขียนจดหมายและ RESUME เป็นภาษาอังกฤษ 
- ศ.18 มี.ค. 2559 เวลา 15.00-17.00 น. B5101 กิจกรรม SUT SEE 
- ศ.25 มี.ค. 2559 เวลา 15.00-17.00 น. B5101 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
- ศ.1 เม.ย. 2559 เวลา 16.00-18.00 น.  B4101 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา (นศ.ปีที่ 3) 
- ศ.22 เม.ย. 2559 เวลา 15.00-18.00 น. B5101 พิธีมอบสัมฤทธิบตัรสหกิจศึกษา 
- ศ.27 พ.ค. 2559 เวลา 15.00-17.00 น. B5101 กิจกรรมมารยาทสากล 

**ก าหนดการ/หัวข้อ อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
(ส าหรับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในภาคสหกิจศึกษาท่ี 3/2559) 

ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2  เวลา 16.00 – 18.00 น. 

 สัปดาห์ที ่ เดือน วัน หัวข้อบรรยาย 

1 
พฤศจิกายน พฤหัสบดีที่ 10 สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ 

2 พฤหัสบดีที่ 17 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน กรอกใบสมัคร และประวัตสิ่วนตัว 

3 พฤหัสบดีที่ 24 งานอาชีวอนามัย  ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ   

4 
ธันวาคม 

พฤหัสบดีที่ 1 เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการและการน าเสนอ 

5 พฤหัสบดีที่ 8 วัฒนธรรมองค์กร 

6 พฤหัสบดีที่ 15 จัดการใหไ้ด้ วางแผนให้เป็น 

7 พฤหัสบดีที่ 22 สอบกลางภาค 

8 พฤหัสบดีที่ 29 เทคนิคการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น 

9 
มกราคม 

พฤหัสบดีที่ 12 การเตรียมตัวเป็นผูป้ระกอบการเบื้องต้น 

10 พฤหัสบดีที่ 19 คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

11 พฤหัสบดีที่ 26 วัฒนธรรมข้ามชาตแิละการปรับตวั 

12 

กุมภาพันธ ์
พฤหัสบดีที่ 2     กิจกรรมนักศึกษาพบคณาจารยน์ิเทศก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

    นักศึกษารับฟังโอวาทจากอธิการบดี   

    ขั้นตอนการลงทะเบียนและการช าระเงิน 

   ข้อควรปฏิบัติในการไปปฏิบตัิงานและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

*** ศุกร์ที่ 3  สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา  

 
**ก าหนดการ/หัวข้อ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 



เอกสารประกอบท่ี 2.2.3-1

 1/2559  2/2559 ภาค 3

ความรู้ 4.15 4.13 4.09 4.12

3 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.16 4.16 4.05 4.12

4 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 4.28 4.26 4.20 4.25

5 ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ 4.27 4.20 4.18 4.22

6 วิจารณญาณและการตัดสินใจ 4.00 3.98 3.99 3.99

7 การจัดการและการวางแผน 4.13 4.10 4.08 4.10

8 ทักษะการส่ือสาร 4.15 4.12 4.05 4.11

9 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 3.65 3.74 3.68 3.69

10 ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.42 4.41 4.36 4.40

ความรับผิดชอบ 4.42 4.42 4.37 4.40

1 ปริมาณงาน 4.45 4.46 4.42 4.44

2 คุณภาพงาน 4.26 4.25 4.21 4.24

11 ความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ 4.50 4.51 4.45 4.49

12 ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 4.57 4.56 4.50 4.54

13 ความสามารถเร่ิมต้นท างานได้ด้วยตนเอง 4.17 4.19 4.15 4.17

14 การตอบสนองต่อการส่ังการ 4.54 4.53 4.48 4.52

ลักษณะส่วนบุคคล 4.42 4.44 4.36 4.41

15 บุคลิกภาพและการวางตัว 4.58 4.57 4.49 4.55

16 มนุษยสัมพันธ์ 4.62 4.60 4.56 4.59

17 ความม่ันใจในตนเอง 4.14 4.16 4.06 4.12

18 ความเป็นผู้น า 3.92 3.96 3.88 3.92

19 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 4.53 4.58 4.50 4.54

20 คุณธรรมและจริยธรรม 4.74 4.74 4.66 4.71

4.33 4.33 4.27 4.31

สรุปคะแนนเฉล่ียประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2559

ประเมินโดยพนักงานท่ีปรึกษาสถานประกอบการ

ท่ี หัวข้อการประเมิน

เฉล่ียรวม

ปีการศึกษา
เฉล่ีย
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เอกสารประกอบท่ี 2.2.4-1

ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 เฉล่ียรวม
1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 4.42 4.44 4.40 4.42

1.1 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.56 4.60 4.59 4.58

1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 4.51 4.47 4.46 4.48

1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ 4.30 4.33 4.32 4.32

1.4 ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.38 4.40 4.36 4.38

1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.35 4.38 4.29 4.34

2 ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.21 4.28 4.24 4.24

2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี 4.41 4.49 4.45 4.45

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 4.13 4.21 4.18 4.17

2.3 มีความช านาญในด้านปฏิบัติการ 4.01 4.09 4.07 4.06

2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน 4.14 4.23 4.16 4.18

2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติม 4.37 4.39 4.34 4.37

3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 4.55 4.61 4.56 4.57

3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด 4.73 4.77 4.77 4.76

3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย 4.71 4.78 4.72 4.74

3.3 ให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา 4.77 4.81 4.74 4.77

3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน 4.69 4.73 4.66 4.69

3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซ่ือสัตย์ สุจริต รักษาความลับองค์กร 4.73 4.72 4.71 4.72

3.6 มีความริเร่ิม สร้างสรรค์ 4.05 4.17 4.10 4.11

3.7 มีความม่ันใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น 4.19 4.28 4.18 4.22

3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่งกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ 4.54 4.59 4.57 4.57

3.9 มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 4.53 4.62 4.62 4.59

3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่นไฟฟ้า วัสดุส้ินเปลืองต่างๆ 4.53 4.61 4.56 4.57

4 สรุปโดยรวมของนักศึกษา 4.43 4.49 4.47 4.46

4.39 4.44 4.40 4.41

หมายเหตุ ระดับ  1 - 5 = ไม่ผ่าน - ดีมาก

ท่ี หัวข้อการประเมิน
 ระดับความคิดเห็น (1-5)

สรุปรวมทุกข้อ (ยกเว้นข้อ 4)
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เอกสารประกอบท่ี 2.2.5-1 
สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ 2559  
(ประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ) 

ส านักวิชา / สาขาวิชา 
จ านวน 

นศ. 
จ านวน 

ผู้
ประเมิน 

ใช้ประโยชน ์ ยังไม่ใช้ ไม่มีประโยชน ์
ทั้งหมด คน % คน % คน % 

เทคโนโลยีสังคม                
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ                
   นิเทศศาสตร ์ 51 51 36 70.59 15 29.41    
   สารสนเทศศึกษา 30 30 30 100.00       
  

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 63 63 45 71.43 17 26.98 1 1.59 

   ซอฟต์แวร์วิสาหกจิ 19 19 19 100.00       
2. เทคโนโลยีการจดัการ             
   การตลาด 34 34 25 73.53 9 26.47    
   โลจสีติกส ์ 61 61 50 81.97 11 18.03    
   ผู้ประกอบการ 13 13 10 76.92 3 23.08     

รวม 271 271 215 79.34 55 20.30 1 0.37 
เทคโนโลยีการเกษตร         

1. เทคโนโลยีการผลติพืช  104 113 79 69.91 34 30.09    
2. เทคโนโลยีการผลติสตัว์  69 75 40 53.33 33 44.00 2 2.67 
3. เทคโนโลยีอาหาร  33 34 18 52.94 16 47.06     

รวม 206 222 137 61.71 83 37.39 2 0.90 
วิศวกรรมศาสตร์         

1. วิศวกรรมเกษตร  36 36 28 77.78 8 22.22    
2. วิศวกรรมขนส่ง  105 105 69 65.71 35 33.33 1 0.95 
3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  111 111 90 81.08 19 17.12 2 1.80 
4. วิศวกรรมเคมี  24 24 18 75.00 6 25.00    
5. วิศวกรรมเครื่องกล  94 94 67 71.28 27 28.72    
6. วิศวกรรมเซรามิก  86 86 69 80.23 16 18.60 1 1.16 
7. วิศวกรรมโทรคมนาคม  95 95 56 58.95 28 29.47 11 11.58 
8. วิศวกรรมพอลเิมอร์  29 29 22 75.86 7 24.14    
9. วิศวกรรมไฟฟ้า  158 158 116 73.42 42 26.58    

10. วิศวกรรมโยธา  106 106 58 54.72 44 41.51 4 3.77 
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ส านักวิชา / สาขาวิชา 
จ านวน 

นศ. 
จ านวน

ผู้
ประเมิน 

ใช้ประโยชน์ ยังไม่ใช ้ ไม่มีประโยชน ์
ทั้งหมด คน % คน % คน % 

11. วิศวกรรมโลหการ  40 42 33 78.57 9 21.43    
12. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  60 61 40 65.57 21 34.43    
13. วิศวกรรมอุตสาหการ  85 85 73 85.88 11 12.94 1 1.18 
14. เทคโนโลยีธรณี  62 62 24 38.71 37 59.68 1 1.61 
15 วิศวกรรมการผลิต  72 73 59 80.82 14 19.18    
16 วิศวกรรมยานยนต์  84 85 70 82.35 13 15.29 2 2.35 
17 วิศวกรรมอากาศยาน 80 81 43 53.09 37 45.68 1 1.23 
18 วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส ์ 34 34 26 76.47 7 20.59 1 2.94 
19 วิศวกรรมธรณ ี 66 66 34 51.52 31 46.97 1 1.52 
20 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 12 12 8 66.67 4 33.33    
21 วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ ์ 24 25 23 92.00 2 8.00     

รวม 1,463 1,470 1,026 69.80 418 28.44 26 1.77 
แพทยศาสตร ์          
1. อนามัยสิ่งแวดล้อม  73 73 51 69.86 22 30.14    
2. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  
98 98 80 81.63 18 18.37    

รวม 171 171 131 76.61 40 23.39     
วิทยาศาสตร ์         
1. วิทยาศาสตร์การกีฬา  56 56 29 51.79 20 35.71 7 12.50  
2. วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบ

ก้าวหน้า (เคมี) 
5 5 5 100.00       

รวม 61 61 34 55.74 20 32.79 7 11.48 
รวมท้ังสิ้น 2,172 2,195 1,543 70.30 616 28.06 36 1.64 

 
*หมายเหตุ ผลการประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษา 2,195 คน ประเมินนักศึกษา 2,172 คน 
(นักศึกษา 1 คน มีพนักงานทีป่รกึษามากกว่า 1 คน) 
 
 
 



เอกสารประกอบท่ี 2.2.7-1

ตารางแสดงความพึงพอใจในประโยชน์ของการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อการเข้าสู่อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา

 1/2559  2/2559  3/2559

1 การเข้าสู่งานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา 3.85 3.93 3.97 3.91
   1.1 คาดว่าผลการเรียนจะดีข้ึนหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ

ประสบการณ์จากการท างานท าให้เข้าใจ วิชาการมากข้ึน
3.68 3.85 3.83 3.79

   1.2 ท าให้รู้ความถนัดของตนเองท่ีจะสามารถเลือกงานอาชีพ

ได้ถูกต้อง

3.96 3.99 4.02 3.99

   1.3 ท าให้มีความม่ันใจในความสามารถของตนเอง 3.81 3.90 3.90 3.87

   1.4 เสริมสร้างทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งานเร็ว และ

งานดี 3.84 3.88 3.93 3.88

   1.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษา 3.64 3.74 3.87 3.75

   1.6 เม่ือส าเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพท่ี

ดีกว่า

3.99 4.09 4.11 4.06

   1.7 เม่ือเข้าท างานคาดว่าจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/

เรียนรู้งานลงได้

4.07 4.10 4.11 4.09

หัวข้อพิจารณา
ภาคการศึกษา

เฉล่ีย
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เอกสารประกอบกท่ี 2.2.8-1

ตารางความพึงพอใจต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการพัฒนาตนเองหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559

 1/2559  2/2559  3/2559
1 การพัฒนาตนเอง 3.34 3.45 3.51 3.43
   1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ 3.06 3.11 3.23 3.13
   1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏิบัติงาน 3.46 3.47 3.62 3.52
   1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม 3.66 3.74 3.77 3.72
   1.4 วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน 3.63 3.68 3.69 3.67
   1.5 ทัศนคติต่อวิชาชีพ 3.43 3.69 3.67 3.60
   1.6 ความม่ันใจในตนเอง 3.23 3.34 3.26 3.28
   1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการท างาน 3.61 3.78 3.83 3.74
   1.8 ความสามารถในการเรียนรู้ 3.24 3.40 3.57 3.40
   1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะห์และตัดสินใจ 3.22 3.34 3.51 3.36
   1.10 ความคิดริเร่ิมในการสร้างงาน และเสนอความคิด 3.17 3.27 3.30 3.25
   1.11 การจัดการและวางแผน 3.24 3.31 3.39 3.31
   1.12 การตอบสนองต่อการส่ังการ 3.53 3.58 3.64 3.58
   1.13 ความรับผิดชอบ เป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ 3.69 3.69 3.77 3.72
   1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 3.73 3.79 3.76 3.76
   1.15 ทักษะการส่ือสาร และการน าเสนอ 3.06 3.23 3.30 3.20
   1.16 ความมุ่งม่ันและต้องการความส าเร็จ 3.68 3.81 3.75 3.75
   1.17 มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 3.79 3.85 3.86 3.83
   1.18 ความเป็นผู้น า 2.94 3.18 3.20 3.11
   1.19 คุณธรรม จริยธรรม 3.63 3.71 3.75 3.70
   1.20 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (ถ้ามี) 1.79 2.01 2.31 2.04

 

หัวข้อพิจารณา
ภาคการศึกษา

เฉล่ีย
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เอกสารประกอบท่ี 2.3.3-1 

รายช่ือนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 
  

ล าดับ
ที ่

ประเทศ ภาคการศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา 

1 เยอรมัน 1/2559 นางสาวชุติมา ด าเลิศ เทคโนโลยีการผลิตพืช 

2 
แคนาดา 1/2559 นางสาวปารวี โภคสวัสดิ ์

เทคโนโลยีการจัดการ  
(การจัดการโลจิสติกส์) 

3 แคนาดา 2/2559 นายสรัล สกุลทอง วิศวกรรมอากาศยาน 

4 

จีน 

3/2559 นางสาวจิรพร พิไลชัชวาล เทคโนโลยีการผลิตพืช 

5 3/2559 นางสาวนลินนิภา อ่อนสันเทียะ เทคโนโลยีการผลิตพืช 

6 3/2559 นางสาวสุรีมาศ สกุลวา เทคโนโลยีการผลิตพืช 

7 3/2559 นางสาวภารดี ชัยชนะ เทคโนโลยีการผลิตพืช 

8 

ญี่ปุ่น 

1/2559 นางสาวปริญธิดา สังวาลย์ประดิษฐ เทคโนโลยีอาหาร 

9 2/2559 นางสาวอุดมสิน สีจ าปา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

10 2/2559 นางสาวฌมรีน อินหวังสุข สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

11 2/2559 นางสาวศิรรัตน์ นิตย์กระโทก วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 

12 
พม่า 

1/2559 นางสาวกานต์สินี แหลมเฉียบ เทคโนโลยีการผลิตพืช 

13 1/2559 นางสาววราภรณ์ แทวกระโทก เทคโนโลยีการผลิตพืช 

14 

มาเลเซีย 

1/2559 นายภควัตร ภูค าศักดิ์  เทคโนโลยีการผลิตพืช 

15 1/2559 นางสาวคณิตา อินทะเล เทคโนโลยีการผลิตพืช 

16 
1/2559 นายนิมิต นิวรณุสิต 

เทคโนโลยีการจัดการ  
(การจัดการโลจิสติกส์) 

17 
1/2559 นางสาวอัญชลิการ์ มาฟู 

เทคโนโลยีการจัดการ  
(การจัดการโลจิสติกส์) 
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เอกสารประกอบท่ี 2.3.3-2  

รายช่ือนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 

 
No. Name 

Lastname 
Discipline University / 

Institute 
Country Workplaces 

1. Mr. S'boniso 
S'khumbuzo 
Gumede  

Computer 
Systems 

Engineering 

Durban 
University of 
Technology 

South 
Africa 

HGST (Thailand) Co., 
Ltd. 

2. Miss Xu 
Chaoqun 

Tourism 
Management 

Hunan 
University of 
Humanities 
Science and 
Technology 

China Surasammanakhan, 
SUT 

3. Miss Zhong 
Yanyan 

Tourism 
Management 

4. Miss Yao Song Social Sports 
Guidance and 
Management 

SUT Sport Center 

5. Mr. Kotaro 
Hirose 

Mechanical 
Engineering 

Nagaoka 
University of 
Technology 

Japan Western Digital 
(Thaialnd) Co., Ltd. 

6. Miss Amadhila 
Albertina 
Naambo 
Tupanduleni  

Information 
Technology 
(Business 

Computing) 

 
Namibia 

University of 
Sciences and 
Technology 

(NUST) 

 
The 

Republic 
of 

Namibia 

 
Western Digital 

(Thaialnd) Co., Ltd. 

7. Miss Prisca 
Indileni 
Shimwoodshili 

Information 
Technology 
(Business 

Computing) 
8. Mr. Nathan 

Koutoulas 
Engineering 

(Electrical and 
Electronic) 

RMIT 
University 

Australia Western Digital 
(Thaialnd) Co., Ltd. 
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No. Name 

Lastname 
Discipline University / 

Institute 
Country Workplaces 

 
9. Miss Quyen La School of 

Foreign 
Languages 
(English) 

Thai Nguyen 
University 

Vietnam Career Development 
Dept., the Center for 

Cooperative 
Education and 

Career 
Development, SUT  

10. Miss Eri Ono Bechalor of 
Arts, Sociology 

major 

 
 

University of 
Victoria 

 
 

Canada 

 
 

Western Digital 
(Thaialnd) Co., Ltd. 11. Mr. Mitchell 

Rivett 
Engineering 
Software 

12. Miss Xinbei 
Zhou  

Economics HGST (Thailand) Co., 
Ltd.  

13. Mr. Fadrol Ab 
Manaf 

Information 
Technology 

University 
Utara Malaysia 

(UUM) 

Malaysia National Electronics 
and Computer 

Technology Center 
(NECTEC), National 

Science and 
Technology 

Development 
Agency (NSTDA)  

 

 

 



ตารางประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ (โดยพนักงานท่ีปรึกษา) ต่อการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ปีการศึกษา 2559

ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ
4.15 4.26 4.13 4.17 4.40 4.63 4.23 4.35

3 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.16 4.22 4.16 3.33 4.60 4.50 4.31 4.02
4 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 4.27 4.67 4.26 4.67 4.46 4.75 4.33 4.70
5 ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ 4.27 4.33 4.20 4.00 4.33 5.00 4.27 4.44
6 วิจารณญาณและการตัดสินใจ 4.00 3.78 3.98 4.00 4.35 4.50 4.11 4.09
7 การจัดการและการวางแผน 4.13 4.11 4.10 4.00 4.26 5.00 4.16 4.37
8 ทักษะการส่ือสาร 4.15 4.44 4.12 4.67 4.24 4.25 4.17 4.45
9 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรม

ต่างประเทศ

3.65 4.00 3.74 4.67 4.44 4.00 3.94 4.22

10 ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานท่ีได้รับ

มอบหมาย

4.42 4.56 4.41 4.00 4.18 5.00 4.34 4.52

4.42 4.50 4.42 4.17 4.08 4.79 4.30 4.49
1 ปริมาณงาน 4.46 4.22 4.47 4.00 4.17 5.00 4.37 4.41
2 คุณภาพงาน 4.26 4.44 4.26 4.00 4.34 5.00 4.29 4.48
11 ความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ 4.50 4.56 4.51 4.33 4.54 5.00 4.52 4.63
12 ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 4.57 4.67 4.57 4.33 4.76 5.00 4.63 4.67
13 ความสามารถเร่ิมต้นท างานได้ด้วยตนเอง 4.17 4.44 4.19 4.00 4.72 4.00 4.36 4.15
14 การตอบสนองต่อการส่ังการ 4.54 4.67 4.53 4.33 4.74 4.75 4.60 4.58

4.42 4.46 4.44 4.00 4.66 4.71 4.51 4.39
15 บุคลิกภาพและการวางตัว 4.57 4.67 4.58 4.00 4.61 4.75 4.59 4.47
16 มนุษยสัมพันธ์ 4.62 4.56 4.60 4.33 4.05 5.00 4.42 4.63
17 ความม่ันใจในตนเอง 4.14 4.22 4.16 3.67 4.18 4.75 4.16 4.21
18 ความเป็นผู้น า 3.92 4.11 3.97 3.33 4.57 4.50 4.15 3.98
19 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรม

ขององค์กร

4.53 4.33 4.58 4.33 4.62 4.25 4.58 4.30

20 คุณธรรมและจริยธรรม 4.73 4.89 4.74 4.33 4.51 5.00 4.66 4.74
4.33 4.41 4.33 4.11 4.38 4.71 4.35 4.41

จ านวนพนักงานท่ีปรึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 707 9 1,005 3 4 4 1,716 16

ความรู้

ความรับผิดชอบ

ลักษณะส่วนบุคคล

 เอกสารประกอบท่ี 2.3.4 - 1    

หัวข้อพิจารณา
ภาค 1/2559 ภาค 2/2559 ภาค 3/2559 ปี 2559
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ตารางประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ (โดยพนักงานท่ีปรึกษา) ต่อการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

ปีการศึกษา 2558

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

3 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.11 4.08 4.13 4.33 4.03 4.09 4.21
4 ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 4.25 4.31 4.24 4.33 4.22 4.24 4.32
5 ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ 4.18 4.69 4.20 4.33 4.16 4.18 4.51
6 วิจารณญาณและการตัดสินใจ 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 ทักษะการส่ือสาร 4.06 3.77 4.06 3.33 4.02 4.05 3.55
9 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 3.69 4.00 3.60 3.67 3.67 3.65 3.83

10 ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานท่ีได้รับ

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 ความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ 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 บุคลิกภาพและการวางตัว 4.57 4.54 4.60 4.67 4.53 4.57 4.60
16 มนุษยสัมพันธ์ 4.62 4.69 4.62 4.33 4.57 4.61 4.51
17 ความม่ันใจในตนเอง 4.09 4.39 4.10 3.67 4.02 4.07 4.03
18 ความเป็นผู้น า 3.89 3.85 3.90 3.33 3.83 3.87 3.59
19 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ

องค์กร

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 านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 610 13 738 5 333 1,681 18

* ภาค 3/2558 ไม่มีนักศึกษานานาชาติ

 เอกสารประกอบท่ี 2.3.4 - 2    

ความรู้

ความรับผิดชอบ

ลักษณะส่วนบุคคล

หัวข้อพิจารณา
ภาค 1/2558 ภาค 2/2558 ภาค 3/2558 ปี 2558
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เอกสารประกอบท่ี 2.3.4-3

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ ประเทศ

ความพึง

พอใจ

จุดเด่น ข้อควรปรับปรุง

1 B5650262 นางสาวชุติมา ด าเลิศ เทคโนโลยีการผลิตพืช 3.01  1/2559 Botanical Garden Munich Germany 4.71 Open mindedness 

Good characters / 

personality  

Laninage skills Self 

Confidence / acting more 

actively

2 B5650552 นางสาววราภรณ์ แทวกระโทก เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.62  1/2559 บ๊ิกเอ็ม กรุ๊ปเซอร์วิส จ ากัด Myanma 4.15 มีพลัง และมีความ

ต้ังใจท่ีจะศึกษาหา

ความรู้ 85%

เพ่ิมประสบการณ์ ในภาคปฏิบัติ

ให้มากข้ึน ใช้เวลาอีกหน่อย จะ

สามารถเป็นผู้ประกอบการได้

3 B5650729 นางสาวกานต์สินี แหลมเฉียบ เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.57  1/2559 บ๊ิกเอ็ม กรุ๊ปเซอร์วิส จ ากัด Myanma 3.79 มีพลัง และมีความ

ต้ังใจท่ีจะศึกษาหา

ความรู้ 80%

เพ่ิมความละเอียดในการท างาน

มากข้ึน เพ่ิมภาคปฏิบัติให้มาก

ข้ึน ต่อไปจะสามารถเป็นนักส่ง

เส...

4 B5650149 นายภควัตร ภูค าศักด์ิ เทคโนโลยีการผลิตพืช 3.27  1/2559 บริษัท กรีนเวิลด์เจเนติกส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

Malaysia 4.89 Fast learning Easy 

understand the task 

given

-

ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ ประเทศ

ความพึง

พอใจ

จุดเด่น ข้อควรปรับปรุง

5 B5650460 นางสาวคณิตา อินทะเล เทคโนโลยีการผลิตพืช 3.45  1/2559 บริษัท กรีนเวิลด์เจเนติกส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

Malaysia 4.40 always want to lean 

something new 

Hardworking

1.Need Improvement to 

communicate especially in 

English 2.Need 

Improvement in writing 

(English) 3.Finish work on 

time and not last munites

6 B5653287 นางสาวปริญธิดา สังวาลย์ประดิษฐ เทคโนโลยีอาหาร 2.94  1/2559 Shinshu University /Faculty of 

Agriculture

Japan 4.68 hard-working 

 beyond office 

hours accomplished 

assigned task on 

time good 

communication 

with colleague

don't hesitate to ask 

questions

7 B5672288 นางสาวปารวี โภคสวัสด์ิ เทคโนโลยีการจัดการ 

(การจัดการโลจิสติกส์)

3.12  1/2559 University of Victoria Canada 4.46 - Willing ness to 

learn and adapt in 

new colture and 

Language Positive 

attitude when 

Challenged and 

always meeting 

Expectation

- With increased student 

will gain+improve 

confidece when presenting 

data

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ ประเทศ

ความพึง

พอใจ

จุดเด่น ข้อควรปรับปรุง

8 B5672509 นางสาวอัญชลิการ์ มาฟู เทคโนโลยีการจัดการ 

(การจัดการโลจิสติกส์)

3.31  1/2559 PKT Logistics (M) Sdn. Bhd. Malaysia 4.36 - Self Confident - 

communication 

Skills - Team Work - 

Pro active

- Decision

9 B5672387 นายนิมิต นิวรณุสิต เทคโนโลยีการจัดการ 

(การจัดการโลจิสติกส์)

3.12  1/2559 PKT Logistics (M) Sdn. Bhd. Malaysia 4.24 - Pro Active - Hard 

Working - Team 

Work

- Languard - Self Contident

10 B5608355 นางสาวอุดมสิน สีจ าปา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.35  2/2559 Kanazawa Institute of 

Technology

Japan 4.29 A spirit of challenge Academic curiosity 

Leadership

11 B5619177 นางสาวศิรรัตน์ นิตย์กระโทก วิศวกรรมออกแบบ

ผลิตภัณฑ์

3.16  2/2559 Shibaura Institute of 

Technology

Japan 3.76 - -

12 B5612918 นางสาวฌารีน อินหวังสุข วิศวกรรมการผลิต 2.51  2/2559 Shibaura Institute of 

Technology

Japan 4.28 - Positive Thinking 

Quick adaptability

-

13 B5618101 *นายสรัล สกุลทอง วิศวกรรมอากาศยาน 3.53  2-3/2559 University of Victoria Canada (จะแสดงในภาคการศึกษาท่ี 3/2559

* นายสรัล สกุลทอง ปฏิบัติงานในระหว่าง 4 มกราคม 2560-27 เมษายน 2560  (ภาคการศึกษา 2-3/2559)

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ ประเทศ

ความพึง

พอใจ

จุดเด่น ข้อควรปรับปรุง

14 B5650484 นางสาวภารดี ชัยชนะ เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.61  3/2559 ซีชางเจียไต๋ไวน์แอนด์สปิริต จ ากัด Sichuan/ 

เสฉวน

4.71 ความรู้ด้านปฏิบัติการ 

และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี

ความมีระเบียบวินัย และการ

ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองกรค์

15 B5651085 นางสาวจิรพร พิไลชัชวาล เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.92  3/2560 ซีชางเจียไต๋ไวน์แอนด์สปิริต จ ากัด Sichuan/ 

เสฉวน

4.75 ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการ, มีความ

ม่ันใจในตนเองและ

เป็นผู้น า

การพัฒนาภาษาและวัฒนธรรม

ต่างประเทศ และการปรับปรุง

บุคลิกภาพรวมถึงการวางตัว

16 B5653393 นางสาวนลินนิภา อ่อนสันเทียะ เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.6  3/2561 ซีชางเจียไต๋ไวน์แอนด์สปิริต จ ากัด Sichuan/ 

เสฉวน

4.71 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี

และมีความเป็นผู้น า

ความรู้ด้านวิชาการและการ

ตอบสนองต่อการส่ังการ

17 B5653812 นางสาวสุรีมาศ สกุลวา เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.33  3/2562 ซีชางเจียไต๋ไวน์แอนด์สปิริต จ ากัด Sichuan/ 

เสฉวน

4.67 มีวิจารณญาณ การ

วิเคราะห์ การตัดสินใจ

ท่ีดี และมีระเบียบวินัย

ความม่ันใจในตนเอง และความ

เป็นผู้น า

13 B5618101 *นายสรัล สกุลทอง วิศวกรรมอากาศยาน 3.53  2-3/2559 University of Victoria Canada 4.78 - -

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
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เอกสารประกอบท่ี 2.3.4-4

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ ประเทศ

ความพึง

พอใจ

จุดเด่น ข้อควรปรับปรุง

1 B5557004 นายวิศรุต เช้ือขุนทด เทคโนโลยีการผลิตพืช 3.87  1/2558 Green World Genetics Malaysia 3.93 - -

2 B5550470 นางสาวกาญจน์ชฎา ลันวงษา เทคโนโลยีการผลิตพืช 3.36  1/2558 Green World Genetics Malaysia 4.48  Communication 

Good attitude  Easy 

and Faster learning

Writing in english            

Agriculture Knowledge

3 B5557172 นายพิชชากร พาพันธ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช 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 นางสาวปรามินทร์ แก้วสะเทือน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3.66  1/2558 Guizhou University China 4.45 - -

6 B5557158 นางสาวณาตยา ทองพรม เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.14  1/2558

Hunan University of 

Humanities, Sciences and 

Technology

China

4.55 - English skill 

communication skill

7 B5557325 นางสาวกนกพร ชัยสุรสินทวี เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.37  1/2558

Hunan University of 

Humanities, Sciences and 

Technology

China

4.75 Passion  English speaking skills

8 B5552016 นางสาวพัชราพร วิริขิตกุล เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.18  1/2558 Hunan University of 

Humanities, Sciences and 

Technology

China 4.60 - English communication skill

ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักกศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ ประเทศ

ความพึง

พอใจ

จุดเด่น ข้อควรปรับปรุง

9 B5401062 นายอรุษ ลักขิกานันท์ 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 นายวรพันธ์ ว่องไว เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ)

2.58  1/2558 University of Victoria Canada 4.10 - -

12 B5557226 นายกิตติศักด์ิ จันทราวราสรรค์ เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.23  1/2558
Vigor Foods Biotechnology 

Co., Ltd.
China

3.85 - -

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

Co., Ltd.
China

3.70 - -

14 B5529308 นางสาวสุภางค์ อิงคนินันท์ 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 ทองสุทธ์ิ 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

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ ประเทศ

ความพึง

พอใจ

จุดเด่น ข้อควรปรับปรุง

16 B5531431 นางสาวนิจศุภางค์ 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

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
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เอกสารประกอบท่ี   2.3.5-1
ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559

เปรีบเทียบนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ

ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ

1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 4.41 4.76 4.44 5.00 4.41 3.65 4.42 4.47
1.1 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.56 4.78 4.60 5.00 4.60 4.00 4.59 4.59
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 4.50 5.00 4.47 5.00 4.46 4.00 4.48 4.67
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ 4.29 4.67 4.33 5.00 4.33 3.00 4.32 4.22
1.4 ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.37 4.67 4.40 5.00 4.36 3.50 4.38 4.39
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.35 4.67 4.38 5.00 4.30 3.75 4.34 4.47
2 ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.21 4.31 4.28 4.67 4.24 3.60 4.24 4.19

2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี 4.41 4.33 4.48 5.00 4.46 4.00 4.45 4.44

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 4.13 4.22 4.21 4.33 4.18 3.25 4.17 3.93
2.3 มีความช านาญในด้านปฏิบัติการ 4.01 4.11 4.09 4.00 4.08 3.00 4.06 3.70
2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับความส าคัญ 4.14 4.11 4.23 5.00 4.17 3.75 4.18 4.29
2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม 4.37 4.78 4.38 5.00 4.34 4.00 4.36 4.59
3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 4.54 4.78 4.60 4.97 4.57 3.98 4.57 4.57

3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรโดย

เคร่งครัด

4.73 4.78 4.77 5.00 4.77 5.00 4.76 4.93

3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย 4.71 4.78 4.78 5.00 4.73 4.00 4.74 4.59
3.3 ให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา 4.77 4.78 4.81 5.00 4.74 4.00 4.77 4.59
3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน 4.68 5.00 4.73 5.00 4.66 4.00 4.69 4.67
3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซ่ือสัตย์ สุจริต รักษา

ความลับองค์กร

4.72 5.00 4.72 5.00 4.71 4.00 4.72 4.67

3.6 มีความริเร่ิม สร้างสรรค์ 4.05 4.11 4.17 4.67 4.11 3.00 4.11 3.93
3.7 มีความม่ันใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอความ

คิดเห็น

4.18 4.78 4.28 5.00 4.18 4.00 4.21 4.59

3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่งกาย 

กิริยาวาจา วุฒิภาวะ

4.54 4.67 4.59 5.00 4.57 4.00 4.57 4.56

3.9 มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 4.52 5.00 4.62 5.00 4.62 4.00 4.59 4.67

3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่นไฟฟ้า วัสดุ

ส้ินเปลืองต่าง ๆ

4.52 4.89 4.61 5.00 4.57 3.75 4.57 4.55

4 สรุปโดยรวมของนักศึกษาสาขาวิชาน้ี 4.43 4.56 4.48 5.00 4.48 4.00 4.46 4.52
สรุปรวมทุกข้อ (ยกเว้นข้อ 4) 4.39 4.61 4.44 4.88 4.41 3.74 4.41 4.41

จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 701 9 990 3 465 4 2,156 16

หัวข้อพิจารณา
ภาค 1/2559 ภาค 2/2559 ภาค 3/2559 ปี 2559
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เอกสารประกอบท่ี   2.3.5-2
ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558

เปรีบเทียบนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ

ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ

1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 4.36 4.42 4.45 4.30 4.32 4.38 4.36
1.1 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.51 4.46 4.62 4.50 4.47 4.53 4.48
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 4.39 4.77 4.50 4.25 4.35 4.41 4.51
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ 4.29 4.23 4.36 4.25 4.24 4.30 4.24
1.4 ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.36 4.35 4.41 4.50 4.27 4.35 4.43
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.25 4.31 4.38 4.00 4.28 4.30 4.16
2 ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.18 4.19 4.24 4.30 4.10 4.17 4.25

2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่

อย่างเต็มท่ี

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 านาญในด้านปฏิบัติการ 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 เพ่ิมเติม 4.34 4.54 4.38 4.25 4.21 4.31 4.40
3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 4.54 4.61 4.58 4.61 4.43 4.52 4.61

3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับของ

องค์กรโดยเคร่งครัด

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 ให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา 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 มีความม่ันใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอ

ความคิดเห็น

4.19 4.15 4.23 4.50 4.05 4.16 4.33

3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การ

แต่งกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ

4.56 4.46 4.59 5.00 4.45 4.53 4.73

3.9 มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 4.57 4.46 4.59 4.50 4.45 4.54 4.48

3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่นไฟฟ้า

 วัสดุส้ินเปลืองต่างๆ

4.41 4.46 4.56 4.75 4.41 4.46 4.61

4 สรุปโดยรวมของนักศึกษาสาขาวิชาน้ี 4.39 4.23 4.51 4.50 4.34 4.41 4.37
สรุปรวมทุกข้อ (ยกเว้นข้อ 4) 4.36 4.41 4.42 4.40 4.28 4.36 4.41

จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 610 13 738 5 333 1,681 18

* ภาค 3/2558 ไม่มีนักศึกษานานาชาติ

หัวข้อพิจารณา
ภาค 1/2558 ภาค 2/2558 ภาค 3/2558 ปี 2558
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เอกสารประกอบท่ี 2.3.6-1

ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการเข้าสู่งานอาชีพ ปีการศึกษา 2559

เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ 

ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ

2 การเข้าสู่งานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา 3.95 3.63 3.93 4.24 3.96 4.36 3.95 4.07

2.1 คาดว่าผลการเรียนจะดีข้ึนหลังกลับจาก

ปฏิบัติงานเพราะประสบการณ์จากการท างานท า

ให้เข้าใจ วิชาการมากข้ึน

3.81 3.20 3.84 4.33 3.83 4.25 3.83 3.93

 2.2 ท าให้รู้ความถนัดของตนเองท่ีจะสามารถ

เลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง

4.00 3.80 3.99 4.33 4.01 4.50 4.00 4.21

 2.3 ท าให้มีความม่ันใจในความสามารถของตนเอง 3.93 3.80 3.90 4.33 3.90 4.00 3.91 4.04

2.4 เสริมสร้างทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งาน

เร็ว และงานดี

3.91 3.40 3.88 4.33 3.92 4.50 3.90 4.08

2.5 มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จ

การศึกษา

3.68 3.40 3.74 3.67 3.86 4.25 3.76 3.77

2.6 เม่ือส าเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตท่ี

มีศักยภาพท่ีดีกว่า

4.13 3.80 4.09 4.33 4.10 4.50 4.11 4.21

2.7 เม่ือเข้าท างานคาดว่าจะลดระยะเวลาในการ

ปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้

4.19 4.00 4.10 4.33 4.10 4.50 4.13 4.28

จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 465 5 742 3 270 4 1,477 12

หัวข้อพิจารณา
ภาค 1/2559 ภาค 2/2559 ภาค 3/2559 ปี 2559
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เอกสารประกอบท่ี 2.3.6-2

ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการเข้าสู่งานอาชีพ  ปีการศึกษา 2558

เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ

ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ ไทย นานชาติ

2 การเข้าสู่งานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา 3.95 3.63 3.88 3.64 4.03 3.95 3.64

2.1 คาดว่าผลการเรียนจะดีข้ึนหลังกลับจาก

ปฏิบัติงานเพราะประสบการณ์จากการท างานท า

ให้เข้าใจ วิชาการมากข้ึน

3.81 3.20 3.67 4.00 4.01 3.83 3.60

2.2 ท าให้รู้ความถนัดของตนเองท่ีจะสามารถ

เลือกงานอาชีพได้ถูกต้อง

4.00 3.80 3.98 3.00 4.11 4.03 3.40

2.3 ท าให้มีความม่ันใจในความสามารถของตนเอง 3.93 3.80 3.87 4.00 3.93 3.91 3.90

2.4 เสริมสร้างทักษะในการหางาน มีโอกาสได้งาน

เร็ว 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 เม่ือส าเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นบัณฑิตท่ี

มีศักยภาพท่ีดีกว่า

4.13 3.80 4.04 4.00 4.19 4.12 3.90

2.7 เม่ือเข้าท างานคาดว่าจะลดระยะเวลาในการ

ปรับตัว/เรียนรู้งานลงได้

4.19 4.00 4.12 4.50 4.23 4.18 4.25

จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 610 13 738 5 333 1,681 18

* ภาคการศึกษาท่ี 3/2558 ไม่มีนักศึกษานานาชาติ

หัวข้อพิจารณา
ภาค 1/2558 ภาค 2/2558 ภาค 3/2558 ปี 2558

110



เอกสารประกอบท่ี 2.3.7-1

 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ของนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในประเทศและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2559

ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ

1 การพัฒนาตนเอง 3.16 3.24 3.45 4.12 3.50 4.31 3.37 3.89

   1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ 2.78 2.40 3.11 3.33 3.23 3.50 3.04 3.08
   1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏิบัติงาน 3.23 3.00 3.46 3.67 3.61 4.25 3.43 3.64
   1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัว

เข้ากับสังคม

3.49 3.60 3.74 4.33 3.76 4.50 3.66 4.14

   1.4 วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน 3.37 3.40 3.68 4.33 3.68 4.25 3.58 3.99
   1.5 ทัศนคติต่อวิชาชีพ 3.25 3.40 3.68 4.00 3.66 4.50 3.53 3.97
   1.6 ความม่ันใจในตนเอง 3.12 3.20 3.33 4.33 3.24 4.25 3.23 3.93
   1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนใน 3.52 3.40 3.78 4.00 3.82 4.50 3.71 3.97
   1.8 ความสามารถในการเรียนรู้ 3.05 3.20 3.40 4.00 3.56 4.00 3.34 3.73
   1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะห์และตัดสินใจ 3.06 3.00 3.33 4.00 3.50 4.00 3.30 3.67

   1.10 ความคิดริเร่ิมในการสร้างงาน และ

เสนอความคิด

3.05 3.20 3.26 4.33 3.29 4.25 3.20 3.93

   1.11 การจัดการและวางแผน 3.04 2.80 3.31 4.33 3.38 4.25 3.24 3.79
   1.12 การตอบสนองต่อการส่ังการ 3.33 3.00 3.57 4.33 3.63 4.50 3.51 3.94
   1.13 ความรับผิดชอบ เป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ 3.44 3.20 3.68 4.33 3.75 4.75 3.62 4.09
   1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมขององค์กร

3.50 3.60 3.79 4.00 3.76 4.25 3.68 3.95

   1.15 ทักษะการส่ือสาร และการน าเสนอ 2.95 3.20 3.23 3.33 3.29 4.25 3.16 3.59
   1.16 ความมุ่งม่ันและต้องการความส าเร็จ 3.51 3.60 3.81 4.33 3.74 4.50 3.69 4.14
   1.17 มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับ 3.65 3.60 3.84 4.33 3.85 4.75 3.78 4.23
   1.18 ความเป็นผู้น า 2.82 3.40 3.18 4.33 3.19 4.00 3.06 3.91
   1.19 คุณธรรม จริยธรรม 3.40 3.20 3.71 4.33 3.74 4.50 3.62 4.01
   1.20 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรม 1.71 3.40 2.00 4.33 2.27 4.50 1.99 4.08

จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 465 5 742 3 270 4 1,477 12

หัวข้อพิจารณา
ภาค 1/2559 ภาค 2/2559 ภาค 3/2559 ปี 2559
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เอกสารประกอบท่ี 2.3.7-2

 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ของนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในประเทศและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 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 ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ 2.78 2.40 3.09 3.50 3.22 3.03 2.95
   1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏิบัติงาน 3.24 3.00 3.50 3.00 3.55 3.43 3.00
   1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัว

เข้ากับสังคม

3.48 3.60 3.64 2.50 3.62 3.58 3.05

   1.4 วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน 3.36 3.40 3.57 2.00 3.58 3.50 2.70
   1.5 ทัศนคติต่อวิชาชีพ 3.25 3.40 3.37 2.00 3.44 3.35 2.70
   1.6 ความม่ันใจในตนเอง 3.11 3.20 3.22 2.50 3.25 3.19 2.85
   1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนใน 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 วิจารณญาณ การวิเคราะห์และตัดสินใจ 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 เป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ 3.44 3.20 3.65 3.00 3.60 3.56 3.10
   1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมขององค์กร

3.50 3.60 3.76 3.50 3.71 3.66 3.55

   1.15 ทักษะการส่ือสาร และการน าเสนอ 2.95 3.20 3.13 2.50 3.19 3.09 2.85
   1.16 ความมุ่งม่ันและต้องการความส าเร็จ 3.51 3.60 3.68 3.00 3.72 3.64 3.30
   1.17 มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับ 3.64 3.60 3.77 3.00 3.77 3.73 3.30
   1.18 ความเป็นผู้น 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 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรม 1.70 3.40 1.85 3.50 2.18 1.91 3.45

จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 610 13 738 5 333 1,681 18

* ภาค 3/2558 ไม่มีนักศึกษานานาชาติ

ภาค 2/2558 ภาค 3/2558
หัวข้อพิจารณา

ภาค 1/2558 ปี 2558
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เอกสารประกอบท่ี 2.3.7-3

 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ของนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในประเทศและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2555-2559

ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ

1 การพัฒนาตนเอง 3.68 4.05 3.06 3.90 3.36 3.78 3.31 2.97 3.37 3.89 3.35 3.72

   1.1 ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ 3.41 3.62 2.81 2.90 2.99 1.00 3.03 2.95 3.04 3.08 3.06 2.71
   1.2 ความรู้ความช านาญด้านการปฏิบัติงาน 3.65 3.38 3.19 3.50 3.45 2.00 3.43 3.00 3.43 3.64 3.43 3.10
   1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้า

กับสังคม

3.84 4.25 3.30 4.50 3.58 3.50 3.58 3.05 3.66 4.14 3.59 3.89

   1.4 วุฒิภาวะ และการรู้จักประมาณตน 3.81 4.25 3.25 4.30 3.58 3.50 3.50 2.70 3.58 3.99 3.54 3.75

   1.5 ทัศนคติต่อวิชาชีพ 3.76 3.88 3.14 4.30 3.48 4.50 3.35 2.70 3.53 3.97 3.45 3.87

   1.6 ความม่ันใจในตนเอง 3.56 4.38 2.91 4.10 3.28 4.00 3.19 2.85 3.23 3.93 3.23 3.85

   1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการ

ท างาน

3.89 4.38 3.25 4.00 3.57 4.00 3.64 2.70 3.71 3.97 3.61 3.81

   1.8 ความสามารถในการเรียนรู้ 3.73 4.13 2.99 3.50 3.28 3.50 3.24 3.10 3.34 3.73 3.32 3.59

   1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะห์และตัดสินใจ 3.56 3.75 2.98 3.70 3.30 3.50 3.22 3.00 3.30 3.67 3.27 3.52

   1.10 ความคิดริเร่ิมในการสร้างงาน และเสนอ

ความคิด

3.55 3.75 2.95 4.00 3.26 4.00 3.16 2.60 3.20 3.93 3.22 3.66

   1.11 การจัดการและวางแผน 3.54 3.88 2.99 3.70 3.28 3.50 3.19 2.40 3.24 3.79 3.25 3.45

   1.12 การตอบสนองต่อการส่ังการ 3.80 3.88 3.15 3.80 3.48 4.00 3.46 2.50 3.51 3.94 3.48 3.62

   1.13 ความรับผิดชอบ เป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ 3.90 4.00 3.23 4.30 3.56 3.50 3.56 3.10 3.62 4.09 3.58 3.80

   1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมขององค์กร

3.94 4.13 3.32 3.70 3.62 4.50 3.66 3.55 3.68 3.95 3.64 3.97

   1.15 ทักษะการส่ือสาร และการน าเสนอ 3.45 4.00 2.81 3.70 3.20 4.00 3.09 2.85 3.16 3.59 3.14 3.63

   1.16 ความมุ่งม่ันและต้องการความส าเร็จ 3.92 4.25 3.30 4.00 3.63 4.50 3.64 3.30 3.69 4.14 3.63 4.04

   1.17 มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 3.98 4.25 3.32 4.10 3.69 4.50 3.73 3.30 3.78 4.23 3.70 4.08

   1.18 ความเป็นผู้น า 3.45 4.13 2.80 3.70 3.13 4.00 2.99 2.95 3.06 3.91 3.09 3.74

   1.19 คุณธรรม จริยธรรม 3.93 4.25 3.25 4.00 3.54 4.50 3.57 3.35 3.62 4.01 3.58 4.02

   1.20 การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรม

ต่างประเทศ (ถ้ามี)

2.76 4.50 1.94 4.10 2.17 5.00 1.91 3.45 1.99 4.08 2.15 4.23

จ านวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 1,207 8 1,167 10 1,093 2 1,681 18 1,477 12 6,625 50

หัวข้อพิจารณา
ปี2555 ปี 2555 - ปัจจุบันปี2558ปี2557ปี2556 ปี 2559
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ภาคผนวก 2 
ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก ำหนดกำรเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 
ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ และสถำนพัฒนำคณำจำรย์ 

ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับหน่วยงำน) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2559
ระหว่ำงวันพฤหัสบดทีี่ 17 - ศุกร์ที ่18 สิงหำคม 2560 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันพฤหัสบดีที ่17 สงิหำคม 2560  

8.00 - 8.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมกล่าวต้อนรับและ
บรรยายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

8.30 - 9.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ หารือก าหนดการด าเนินงาน และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

9.00 - 12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เยี่ยมชม  
 ---ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ--- ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 15.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เยี่ยมชม  
(1 ชม. 30 นาที) ---สถำนพัฒนำคณำจำรย์--- สถานพัฒนาคณาจารย์ 
15.00 - 16.30 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เยี่ยมชม  
(1 ชม. 30 นาที) ---ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ--- ศูนย์กิจการนานาชาติ 
16.30 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการเยี่ยมชม ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  

อาคารบริหาร 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันศุกร์ที่ 18 สิงหำคม 2560  

9.00 - 12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เยี่ยมชม  
 ---ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ--- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปผลการ

เยี่ยมชม เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1  
อาคารบริหาร 

15.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย 
ซักถาม  

ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1  
อาคารบริหาร 

16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ  

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประเมินฯ 
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รำยละเอียดกิจกรรมกำรเยี่ยมชมแต่ละหน่วยงำน  

กิจกรรม เวลำที่ใช ้(โดยประมำณ) 

1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการประชุมร่วมกัน) 

20 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 20 นาที 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษา 
โดยให้สัมภาษณต์ามกลุ่ม ดังนี้ 

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการสัมภาษณ์ด้วย) 

 

3.1 ผู้บริหาร (หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บุคลากรของ 
หน่วยงานสามารถนั่งอยู่ในห้องสัมภาษณ์ได้) 

40 นาที 

3.2 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน 40 นาที 

3.3 ผู้ใช้บริการของหน่วยงาน เช่น อาจารย์ นักศึกษา 
เป็นต้น  

40 นาที 

รวมเวลาส าหรับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 

รวมเวลำโดยประมำณ 3 ชั่วโมง 

หมำยเหตุ : ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ และสถำนพัฒนำคณำจำรย์ มีก าหนดเวลาเยี่ยมชมน้อยกว่าเวลานี้  
 ให้ปรับเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 3 
ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 676/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 








