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บทที่ 1
ภาพรวมของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1.1 ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ไดสถาปนาขึ้นในป พ.ศ. 2533 เปดรับนักศึกษารุนแรก
และเริ่มจัดการเรียนการสอนในป พ.ศ. 2536 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานมากที่สุด ศาสตราจารย ดร. วิจิตร
ศรีสอาน อธิการบดีผูกอตั้ง เปนบุคคลแรกที่นําระบบสหกิจศึกษาเขามาใชในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และไดบัญญัติศัพทคําวา “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) โดยจัดการศึกษา
ระบบไตรภาคเพื่อรองรับสหกิจศึกษาไวตั้งแตตน
การจั ด หลั ก สู ต รแบบ “สหกิ จ ศึ ก ษา” ถื อ ว า เป น “นวั ต กรรมหลั ก สู ต ร” ของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี โดยเป น การผสมผสานระหว างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบั ติที่มุ งเน น ให นั กศึ กษาไดรั บ
ประสบการณ ตรงจากการปฏิบัติงานจริ งในสถานประกอบการ ซึ่งเปนการศึกษาที่ดําเนินรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อใหไดการศึกษาที่ดีเปนไปตามมาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ
และสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงาน
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีพัฒนาการดานสหกิจศึกษา
ดังนี้
ป พ.ศ. 2536
• จั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รประสบการณ ก ารปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการขึ้ น
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา
แหงประเทศไทย ผูแทนจากองคกรเอกชนที่มีชื่อเสียง และกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย
ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารยจากสํานักวิชา
• ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศที่มีความโดดเดนดานสหกิจศึกษา
• จัดการฝกอบรมสัมมนาใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
พรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ
• ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ห น ว ยงานภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนได ท ราบและเข า ใจถึ ง หลั ก สู ต ร
สหกิจศึกษา
ป พ.ศ. 2537
• จัดตั้ง “โครงการสหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เปน หนว ยงานกลางทํา หนา ที่ประสานงาน
ระหวางสถานประกอบการ คณาจารย และนักศึกษา

เขารวมเปนสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative
Education: WACE)
ป พ.ศ. 2538
• สงนักศึกษาสหกิจศึกษารุนแรก จํานวน 123 คนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ในประเทศและตางประเทศ โดยถือเปนหลักสูตรเลือก สําหรับการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
นั้น สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรกําหนดผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.50 และมีความ
ประพฤติดี สวนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกําหนดผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา
2.00 เกรดเฉลี่ยสะสมในวิชาชีพมากกวา 2.00 และมีความประพฤติดี
ป พ.ศ. 2540
• หลักสูตรสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
• สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบรับรองและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
แกนักศึกษาที่ผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคน
ป พ.ศ. 2543
• เป นเจา ภาพจัด สั มมนาวิ ชาการระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 1 เรื่อ ง “แนวทางการจั ด ระบบการศึก ษา
ผสมผสานการเรียนและการปฏิบัติงาน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ป พ.ศ. 2544
• เปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 12 “12th World Conference on
Cooperative Education” ในหัวขอ “Globalization of Cooperative Education :
Adoption of Borderless System” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ป พ.ศ. 2545
• สหกิจศึกษา มทส. ไดเปนตนแบบสหกิจศึกษาแกสถาบันอุดมศึกษานํารอง 17 แหง และสถาบัน
อื่น ๆ ทั่วประเทศในเวลาตอมา
ป พ.ศ. 2551
• เปนเจ าภาพจัดสัม มนาวิช าการระดับ ชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การดํา เนินงานสหกิ จศึกษาอยา ง
ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย
• ปรับสถานภาพหนวยงานจาก “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เปน “ศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ”
ป พ.ศ. 2552
• สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให ศาสตราจารย
ดร. วิจิ ตร ศรี สอ า น นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและอธิการบดีผูกอตั้ง มทส. เปน “บิดา
แหงสหกิจศึกษาไทย” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1
ป พ.ศ. 2553
•
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ได รับ รางวั ล “สถานศึกษาดําเนิน งานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับ ชาติ” และ ศาสตราจารย
ดร. ประสาท สืบคา อธิการบดี มทส. ไดรับรางวัล “ผูบริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเดน
ระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2
ป พ.ศ. 2554
• ศาสตราจารย ดร. ประสาท สื บ ค า อธิ ก ารบดี มทส. ได รั บ รางวั ล “ผู บ ริ ห ารสหกิ จ ศึ ก ษาใน
สถานศึกษาดีเดนระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
• ได รั บ รางวั ล "โครงงาน/งานประจํ า สหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด น ระดั บ ชาติ " ประเภท สั ง คมศาสตร
มนุษยศาสตร และการจัดการ ชื่อโครงงาน การลดน้ําตาล Reject ที่มีสาเหตุจากรถ Forklift
เหลือไมเกิน 0.0125% โดย นางสาวปทมา อนิวัตกุลชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การ
จัดการโลจิสติกส) เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
• เปนเจาภาพรวมในการจัดสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง การพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติ
และขยายเครือขายความรวมมือ (The International Seminar on International
Cooperative and Work-Integrated Education: Expanding Sustainable Networking)
วันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ป พ.ศ. 2555
• ไดรับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดนระดับชาติ โดยนายหัสดี พิมพสุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงาน ณ Bitmanagement Software GmbH ประเทศ
เยอรมนี) เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
•
ไดรับรางวัลนวัตกรรมดีเดนระดับเครือขาย เรื่อง กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
•

ในป จ จุ บั น มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีสุร นารีได จัดหลั กสูตรสหกิ จ ศึกษาใน 27 สาขาวิช า
ประกอบดวย สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 สาขาวิชา สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 2 สาขาวิชา สํานักวิชา
แพทยศาสตร 2 สาขาวิชา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 19 สาขาวิชา และสํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 สาขาวิชา
มีนักศึกษาผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลวทั้งสิ้น 16,546 คน ทั่วประเทศและทั่วโลก (ขอมูล ณ วันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2556)
รายนามผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตั้งแตป พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน มีดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
• ดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2538 - 18 เมษายน พ.ศ. 2542
2. อาจารย ดร.วุฒิ ดานกิตติกุล
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2542 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2546
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3. อาจารย ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547
• ดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547- 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551
• ดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551- 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552- 30 กันยายน พ.ศ. 2552
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฒ
ั ไทยอุดม
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 - 15 เมษายน พ.ศ. 2552
• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552- 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552- 30 กันยายน พ.ศ.2554
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี
• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 29 กันยายน พ.ศ. 2554
• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน
1.2 ปรัชญา
สหกิจศึกษาเสริมสรางบัณฑิตให รูจักตน รูจักคน รูจักงาน

4

1.3 วิสัยทัศน
มุงมั่นใหบริการที่เปนเลิศ และดํารงความเปนผูนําสหกิจศึกษาของประเทศเพื่อเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล
1.4 พันธกิจ
1) จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา และตรงกับสาขา
วิชาชีพ
2) จัดเตรียมความพรอมนักศึกษาในทุก ๆ ดานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3) ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาไดอยางทันทวงที ถูกตอง แมนยํา สอดคลองกับความตองการ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ
4) พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ตอเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในประเทศ
1.5 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน
1.5.1 โครงสรางการบริหารงาน
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการที่ใชระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดยมี
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและ
นโยบายที่กําหนด โดยมีโครงสรางองคกรและการแบงสวนงานดังนี้
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อธิการบดี
คณะกรรมการประจําศูนยฯ
รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ฝายบริหาร
งานทั่วไป

ฝายพัฒนา
งานสหกิจศึกษา

ฝายพัฒนาอาชีพ

ฝายสารสนเทศ
สหกิจศึกษา

- งานประสานการ

- งานจัดหางาน
- งานพัฒนาคุณภาพ
งาน
-งานพัฒนาเครือขาย
บัณฑิต
- งานสหกิจศึกษา
นานาชาติ
- งานจัดการลูคา
สัมพันธ
-งานแนะแนวให
คําปรึกษา

- งานเตรียมความ
พรอมนักศึกษา
- งานพัฒนาอาชีพ
- งานอบรม
- กิจกรรมเรียนรูผ ล
สะทอนกลับของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา

-ดูแล ปรับปรุง และ

นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา
-งานสารบรรณ
-งานการเงิน
งบประมาณและ
การวางแผน
-งานประสานการ
ประชุม
-งานพัสดุ
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พัฒนาเว็บไซต และ
ระบบ MIS ของศูนย
- งานแบบสอบถาม
ออนไลน ขอสอบ
ออนไลน เอกสาร
ออนไลนตาง ๆ
งานสนับสนุนขอมูล
ฝายตาง ๆ

1.5.2 คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนคณะผูบริหารสูงสุดมีบทบาทหนาที่
และมีอํานาจคือกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการให
คํา แนะนํ า ปรึ กษาเพื่ อให การดํ า เนิน งานของศูน ยส หกิจ ศึกษาฯ ดําเนิน การไดส อดคลองกับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประกอบดวย
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผูแทน
5. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือผูแทน
6. คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือผูแทน
7. คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตรหรือผูแทน
8. คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตรหรือผูแทน
9. ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาหรือผูแทน
10. ผูอํานวยการเทคโนธานีหรือผูแทน
11. ผูแทนจากหนวยงานภายนอกที่รวมมือ
ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา (3-5 คน)
12. ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
13. รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
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ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1.6 บุคลากร
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 10 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม
2555)
วุฒิการศึกษา
จํานวนบุคลากร

รวม

ต่ํากวา

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ป.ตรี
1. ฝายบริหารงานทั่วไป

4

1

3

-

-

2. ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา

4

-

3

1

-

3. ฝายพัฒนาอาชีพ
4. ฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา

2

-

2

-

-

1

-

1

-

-

10

1
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1

รวม
1.7 ภาระหนาที่และการบริการ

1. ฝายบริหารงานทั่วไป มีภาระหนาที่ดังนี้
- งานประสานการนิ เ ทศงานนักศึกษาสหกิจ ศึกษา (สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจ ศึกษา
คณาจารยนิเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของที่สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
- งานจัดทําแผนนิเทศและประมาณการคาใชจายในการนิเทศงานนักศึกษา
- งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษาและรับคํารองตาง ๆ
- งานประสานกับประธานคณาจารยนิเทศทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษา
- งานวางแผน งบประมาณ และการเงินของศูนยฯ
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยฯ
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานประสานการจัดประชุมตาง ๆ ของศูนย เชน ประชุมประธานคณาจารยนิเทศ ประชุม
ประจําเดือนของหนวยงาน ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยฯ
- งานจัดทําแฟมประวัติการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
- งานประสานการจัดทําสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาและเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน
- งานธุรการตาง ๆ เชน งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล การจางนักศึกษาชวยงาน ประสาน
การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝกงานจากสถานศึกษาภายนอก มทส.
- งานพัสดุสํานักงาน เปนตน
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2. ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีภาระหนาที่ดังนี้
- งานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษารวมกับสาขาวิชาใหเปนไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย
- งานจัดหาและติดตามงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพใหแกนักศึกษาทั้งในและตางประเทศ เชน การ
ประชาสัมพันธสหกิจศึกษาไปยังเครือขายสหกิจศึกษา เชน สถานประกอบการ กลุมอุตสาหกรรม หอการคา
สมาคมวิชาการวิชาชีพ และองคกรภาครัฐตาง ๆ เปนตน
- งานจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) เชน การจัดสง ส.ค.ส. ของที่ระลึก จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
สหกิจศึกษา เปนตน
- งานเครือขายบัณฑิต มทส. เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา
- งานสหกิจศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอก
- งานสหกิจศึกษานานาชาติ เชน การพัฒนาเครือขายและจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ การ
เตรียมความพรอมและใหคําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
- งานอบรมเตรียมความพรอมพนักงานที่ปรึกษา ฝายบุคคล หรือผูที่เกี่ยวของในสถานประกอบการ
- งานวิจัยสหกิจศึกษา
- งานพิจารณาคํารองของนักศึกษาในกรณีตาง ๆ
- งานแนะแนวใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เชน ใหขอมูลการเลือกสถานประกอบการ
การ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนตน
3. ฝายพัฒนาอาชีพ มีภาระหนาที่ดังนี้
- งานเตรียมความพรอมนักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชน การทดสอบ EQ การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา การพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะอื่น ๆ ที่จําเปนตอการทํางาน เชน
ทักษะการสื่อสาร การเขียนรายงานและการนําเสนอ เทคนิคการสรางความมั่นใจในตนเอง
- งานจั ดกิ จกรรมสหกิจ ศึ กษา เชน ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้น ปที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้น ปที่ 2
มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากอนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา กิจกรรมสัมภาษณสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมรายงานความกาวหนา
ระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
- งานเตรี ย มความพร อ มนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ เช น กิ จ กรรมแนะนํ า สหกิ จ ศึ ก ษา
นานาชาติ กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ Fun English with
Friends และ Inter Coop Experiences Sharing เปนตน
- งานพัฒนาอาชีพ เชน คลินิกงานอาชีพ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงงานบัณฑิต การสัมภาษณงาน
บัณฑิต ประกาศงานบัณฑิตและรับสมัครงานบัณฑิต กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต งานติดตามบัณฑิต
และวิเคราะหสภาพการจางงานความตองการแรงงานของตลาดแรงงาน เปนตน
- งานบริการขอมูลบัณฑิตแกสถานประกอบการที่ตองการรับสมัครงานบัณฑิต
- งานจัดกิจกรรมเรียนรูผลสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทําใหทราบความคิดเห็น
ความคาดหวัง ของนักศึกษามาปรับปรุงการใหบริการ
9

- งานประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) และกิจกรรมการฝกอบรมตาง ๆ
- งานแนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ และการพัฒนาตนเอง เปนตน
4. งานสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภาระหนาที่ดังนี้
- งาน MIS เช น ดู แลและปรับปรุงและพัฒ นาเว็บ ไซตศูน ยส หกิจศึกษาฯ ดูแลและปรับ ปรุง
ฐานขอมูลสถานประกอบการ เปนตน
- งานจัดทําขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา
- งานดูแลและสืบคนฐานขอมูลสถานประกอบการ (Oracle)
- งานแบบสอบถามออนไลน การทดสอบ EQ กิจกรรมกอนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา
- งานขอสอบออนไลนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
- งานพัฒนาระบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาออนไลน (SUT-CAMS)
- งานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในแตละภาคการศึกษาและปการศึกษา
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพภายในและตัวบงชี้
1. นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2541 ไดประกาศนโยบาย ระบบ
และกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และมี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประกั น คุ ณภาพการศึ กษา ซึ่ งประกอบด ว ยอธิการบดีเปน ประธานและกรรมการประกอบด ว ยผูบ ริห าร
จากทุ ก หน ว ยงาน และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกในสาขาต า งๆ ที่ จ ะช ว ยกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพตลอดจน
การทํ า รายงานผลการประเมิ น และเผยแพร ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย นโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้
1) ใหใชระบบกลไกปกติ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู เปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน
เครื่องมือ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
2) ให คณะกรรมการประจํ าสํานักวิชา ศูนย สถาบัน และโครงการ เปนผูดูแลใหคําปรึกษาและ
ประสานงาน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชา ศูนย สถาบัน
และโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) ใหมีการกํ าหนดองค ประกอบที่สงผลต อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร อมทั้งเกณฑ
ตัวบงชี้ องคกรที่รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละองคประกอบ
4) สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ
5) ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการไปแลว อย
างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดวยระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น กลาวคือ เปนระบบ
บริ ห ารแบบ “รวมบริ ก าร ประสานภารกิ จ ” ดั ง นั้ น โครงสร า งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ถื อ ว า
สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด และมีสภาวิชาการทําหนาที่ดูแลดานวิชาการ อาศัยโครงสรางปกติทั้งหมด
ทําหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักวิชา และศูนย/สถาบัน เปนผูควบคุมการ
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บริหารจัดการภายในสํานักวิชา และศูนย/สถาบัน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทําหนาที่
เสมือนเปนองคกรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับทุกหนวยงานในองคกรกลางที่ทําหนาที่เปนคณะ
กรรมการประกันคุณภาพนี้ มีฐานะเปนคณะกรรมการจัดแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมีกรรมการ
สภาวิชาการเปนผูดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหสภาวิชาการเปนผูพิจารณา
กลั่นกรองเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายใหฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบ
ดูแลงานประกัน คุณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดการจัดองคกรและกลไกในการประกั น
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้
องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

สวนสงเสริม
วิชาการ

คณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆ
คณะกรรมการประจํา
ศูนย/สถาบัน/โครงการ

คณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชา
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หนวยงานตางๆ
สาขาวิชา - สถานวิจัย

3. การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ศู น ย ส หกิ จ ศึ กษาและพั ฒ นาอาชีพ ตระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของระบบการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพซึ่งประกอบดวยรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ เปนประธานคณะทํางาน ผูแทนจากฝายตางๆ และผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาเปนที่
ปรึกษาคณะทํางานฯ โดยคณะทํางานประกันคุณภาพศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาฯ ซึ่งประกอบดวย ตัวบงชี้ที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย โดยประกอบดว ย 4
องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ซึ่งสามารถชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนาและ
การปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
3.1 วัตถุประสงค
1. เพื่อการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง วิธีการและ
มาตรฐานการประกันคุณภาพที่กําหนด
2. เพื่อกระตุนเตือนใหมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน การบริการ และการบริหารจัดการ
อยางตอเนื่อง
3. เพื่ อให ทราบความก า วหนาของการพัฒ นาคุณภาพในดานตางๆ และให ไดขอมู ล ที่ชว ย
สะท อ นให เ ห็ น จุ ด เด น จุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุง โอกาสในการพั ฒ นา และการปฏิ บัติ ที่ ดี ข อง
หนวยงาน
4. เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพของหนวยงานตอมหาวิทยาลั ย อัน เปน
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
3.2 มาตรการ
เพื่อใหการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงไดกําหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อทําหนาที่
รับผิดชอบพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กําหนดกรอบแนวทาง และติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
2. ศึกษาองคประกอบ และตัวบงชี้ ที่จะนํามาใชในการประกันคุณภาพ
3. จัดทําคูมือประกันคุณภาพ
4. ดําเนินงานการประกันคุณภาพตามคูมือประกันคุณภาพ
5. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
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7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในมิติตางๆ อยางตอเนื่อง
8. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูในเรื่องประกันคุณภาพ
4. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
กิจกรรม

ชวงเวลา

1. ประชุมรั บ ฟ งการชี้ แ จงนโยบายการจัด ทําคู มือ และรายงานการประกั น
มีนาคม 2556
คุณภาพหนวยงาน
2. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ป
มีนาคม 2556
การศึกษา 2553 ใหฝายวิชาการ ครั้งที่ 1
3. ปรับปรุงและเพิ่มเติมตัว บงชี้ รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน ปการศึกษา เมษายน - มิถุนายน 2556
2555 ตามตัวบงชี้ของหนวยงาน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) โดยผานความเห็นชอบของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําสํานักวิชา/ศูนย/สถาบันคณะกรรมการประจําหนวยงาน
4. รายงานขอมูลขอเท็จจริงจากหนวยงานในตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวม
พฤษภาคม 2556
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
5. ประชุม/อบรมการกรอกขอมูลผลการประเมินตนเองในระบบออนไลน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2556
6. สงรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน (SAR) ใหฝายวิชาการ
ภายในสัปดาหกลางเดือน
เดือนมิถุนายน 2556
7. ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บหน วยงาน (สํ า นัก วิ ช า ศูน ย / ชวงตนเดือนกรกฎาคม 2556
สถาบั น หน ว ยงานในสํ า นั กงานอธิ ก ารบดี และหนว ยวิส าหกิ จ ) โดย
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง จาก
ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
8. ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สถาบั น โดยคณะกรรมการ ชวงตนเดือนสิงหาคม 2556
ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอก
9. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา
กันยายน 2556
ปการศึกษา 2553 ใหฝายวิชาการ ครั้งที่ 2
10. นํ า เสนอผลที่ ไ ด จ ากการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR)
ปการศึกษา 2554 ตอผูบริหาร โดยมีทานอธิการบดีเปนประธาน (Forum
QA) เพื่ อให ผู บ ริ ห ารได รั บ ทราบและให ข อ คิ ด เห็ น อั น นํ า ไปสู การจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
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ตุลาคม 2565

5. องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้
ในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยและศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดกําหนดตัวบงชี้ในการ
ประกันคุณภาพภายในของศูนยสหกิจศึกษาฯ เปน 4 องคประกอบคุณภาพ 14 ตัวบงชี้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาฯ
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
องคประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจ
หลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา
ศูนยสหกิจศึกษาและผูบริหารทุกระดับของศูนย
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหง
เรียนรู
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ 12.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 12.2 มีระบบและกลไกในการสงเสริมการ
เรียนการสอนสหกิจศึกษา
ตัวบงชี้ 12.3 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ
นิเทศการปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ 12.4 รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ 12.5 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนอ
งานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ถามีตําแหนงงานวาง
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องคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ตัวบงชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
สหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย
นิเทศ
ตัวบงชี้ 12.8 การดําเนินงานของเครือขาย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดกําหนดรายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินในแตละตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
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องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน

หลักการ
สถาบันแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ที
สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึ กษาของชาติ มาตรฐานการอุ ดมศึกษา มาตรฐานวิช าชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6.มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
8.หลักการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบงชี้ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้:
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนใน
การจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษา ได แ ก การประสานงานจั ด หางานสหกิ จ ศึ ก ษา การ
ประสานงานการนิเทศงานสหกิจศึ กษา การอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา การใหคําปรึกษาและการ
พัฒนาอาชีพแกนักศึกษา เปนตน ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึง ปรัชญาหรือปณิธานของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของศูนย
สหกิจศึกษาฯ จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้งตอง
คํานึงถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของศูน ยสหกิจศึกษาฯ เปนไปอยางมี
คุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม
แนวปฏิบัติที่ด:ี
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดํา เนิ น งานและแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ใ ห ส อดคล องซึ่ ง กั น และกั น และสอดคล อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย
2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย
(target) ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปนประจําอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง และรายงานตอผูบริหารระดับและตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ
4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค (goal)
เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
5. มี การนํ า ผลการประเมิ น และการวิเ คราะห ใ นข อ 3 และ 4 มาปรั บ ปรุง กลยุท ธ แ ละ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน:
1. ปรัชญาหรือปณิธานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
2. แผนกลยุทธแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับภารกิจหลัก
ของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และมหาวิทยาลัย
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5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก
ดานการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวาศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการรายงานการ
ดําเนินงานตัวบงชี้นี้ตอผูบริหารและตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ
บุ ค ลากรในศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ และได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ า ศู น ย
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกฝายภายในศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติปของหนวยงาน ครบทุกพันธกิจ
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนย
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
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19

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
ศู น ย ส หกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ โดยมี
คณะกรรมการประจําศูนยทําหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ หนวยงาน
จะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อสถาบันที่เปนเลิศ 2009-2010
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่ อ ง คู มื อและแนวปฏิ บั ติใ นการพิ จ ารณาออก
ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงสถาบัน เรื่องมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบงชี้

จํานวน 5 ตัวบงชี้ คือ
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุก
ระดับของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
7.2 การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูองคกรแหงการเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบงชี้ที่ 7.1: ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุก
ระดับของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย คือคณะกรรมการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุกระดับของศูนยสหกิจศึกษาฯ หากคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา
ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตองจะทําให
มหาวิทยาลัยเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. คณะกรรมการประจํ า ศู น ย ส หกิ จ ศึ กษาและพัฒ นาอาชีพปฏิบัติห นาที่ตามระเบียบ หรื อ
ข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ กํ า หนดครบถ ว นและมี ก ารประเมิ น ตนเองตามหลั ก เกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดั บ มี ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล สารสนเทศเปน ฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน
4. ผูบริ หารสนับสนุ นให บุคลากรในหน วยงานมีส วนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู บ ริ ห ารถ า ยทอดความรู แ ละส ง เสริ ม พั ฒ นาผู ร ว มงานเพื่ อ ให ส ามารถทํ า งานบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู บ ริ ห ารบริ ห ารงานด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ข องหน ว ยงาน
มหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย
7. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและผูบริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ตัวบงชี้ 7.2

การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูองคกรแหงการเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว บุคคลหรือเอกสารมาพัฒ นาใหเปนระบบ
เพื่ อให ทุ กคนในสถาบั น สามารถเข า ถึ งความรู และพัฒ นาตนเองใหเ ปน ผูรู รวมทั้ง ปฏิ บัติ งานไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดกระบวนการในการบริหาร
จัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรูการคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึง
ขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรี ย นรู ภ ายในสถาบั น การกํ า หนดแนววิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน/สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน/สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มี ก ารแบ ง ป น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ ากความรู ทั ก ษะของผู มี ป ระสบการณ ต รง (tacit
knowledge) เพื่ อค น หาแนวปฏิ บั ติที่ดีตามประเด็น ความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่
เป นลายลั กษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีป ระสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
:
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 7.3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

หน ว ยงานสถาบั น ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารและการ
คําอธิบายตัวบงชี้:
ตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการ
ตัด สิน ใจของผูบ ริห ารทุก ระดับ เพื่อ การปฏิบ ัติง านตามภารกิจ ทุก ดา นของบุค ลากร เพื ่อ การติด ตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมี
ความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
2. มีระบบปองกันและการสํารองขอมูลไวในอุปกรณ หรือระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือ
เปนประจําทุก 2 สัปดาห
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาไดระดับคะแนนไมต่ํากวา
4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
6. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด
เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 7.4:

ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เพื่ อใหห น ว ยงานมีร ะบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริห ารและควบคุมปจ จัย
คําอธิบายตัวบงชี้:
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัว
เงิ น เช น ชื่ อ เสี ย ง และการฟ อ งร อ งจากการไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและ
โอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน
เพื่ อให มั่น ใจว าระบบงานตา ง ๆ มี ความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทัน ตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรวมเปนคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ย ง และปจ จัย ที่กอใหเกิดความเสี่ย งอยางนอย 3 ดา น
ตามบริบทของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. มีการประเมิ นโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับ ความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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6. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปน ปจจัย สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ซึ่งจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการ
ความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ .ศ. 2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ป ฉบับ ที ่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)(สมศ.)
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบงชี้ที่ 9.1
ชนิดของตัวบงชี้:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยตอง
สรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไป
ตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนิน การอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปน ความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
:
ขอ
1. มี ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัย
ตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online
3) มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ที่ เ ป น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต อ
คณะกรรมการประจําศูนย/สถาบัน และมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน

เกณฑมาตรฐาน

28

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
7. มี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการประกั น คุ ณ ภาพ โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษา
สถานประกอบการ และผูใชบริการตามภารกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอก
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

: ขอ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

องคประกอบที่ 12

การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

หลักการ
การดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสามารถแยกตามภารกิจหลักประกอบดวย การ
จั ด สหกิ จ ศึ กษา และการพั ฒ นาอาชี พ โดยศูน ยส หกิ จ ศึกษาและพัฒ นาอาชีพจะทําหนาที่ ในการใหบ ริการ
ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื่อให 3 ฝายที่เกี่ยวของ
ไดแก คณาจารย (สํานักวิชา) นักศึกษา สถานประกอบการ รวมกันจัดสหกิจศึกษาใหประสบความสําเร็จ ซึ่ง
ตัวชี้วัดที่สําคัญคือความพึงพอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของตางไดรับประโยชนจากการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพอยางแทจริง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
3. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ตัวบงชี้

จํานวน 8 ตัวบงชี้คือ
ตัวบงชี้ 12.1
ตัวบงชี้ 12.2
ตัวบงชี้ 12.3
ตัวบงชี้ 12.4
ตัวบงชี้ 12.5
ตัวบงชี้ท 12.6
ตัวบงชี้ 12.7
ตัวบงชี้ 12.8

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา
มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน
รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนํา
ไปใชประโยชน
รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาถามีตําแหนงงานวาง
งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย
นิเทศ
การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
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ตัวบงชี้ 12.1

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยปอนเขา

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพื่อใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาสอดคลองตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาที่ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรทั้งในเรื่องจํานวนหนวยกิต
ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ระยะเวลาและกระบวนการในการเตรียมความ
พร อมนั กศึ กษาให นั กศึ กษามี พร อมทุ กดานในการทํางานจริงสามารถปรับ ตัว ไดอยางรวดเร็ว และมีการ
ทบทวนหลักสูตรสหกิจศึกษาทุกระยะเพื่อใหหลักสูตรสหกิจศึกษามีความทันสมัยและสอดคลองตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน
เกณฑมาตรฐาน :

ขอ
1. หลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และองคกรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม
2. จํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 8 หนวยกิตในระบบไตรภาค
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห
4. มีรายวิชาเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการเตรียม
ความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 30 ชั่วโมง
5. มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ป

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
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31

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ทุกขอ

ตัวบงชี้ 12.2
ชนิดของตัวบงชี้:

มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การดําเนินงานสหกิจศึกษาตองดําเนินการใหครบทุกดานทุกกระบวนการโดยเฉพาะ
กระบวนการที่สําคัญตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาที่ทุกฝายตองใหความ
ร ว มมื อ ตามบทบาทและหน า ที่ ข องแต ล ะภาคี ที่เ กี่ ย วขอ งไม ว าจะเป น นั ก ศึก ษา สถานศึ ก ษา และสถาน
ประกอบการ เพื่อจุดมุงหมายที่สําคัญคือ ใหนักศึกษาไดรับประสบการณจากการเรียนรูประสบการณจริงใน
สถานประกอบการที่ไมมีอยูในสถานศึกษา จึงจําเปนตองมีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอนสห
กิจศึกษา
เกณฑมาตรฐาน:
ขอ
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นป ตั้งแตชั้นปที่ 1 จนถึงชั้นปที่ 3
2. มีการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานไดรับการรับรองจากประธาน
คณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา
4. ลั ก ษณะงานเป น โครงงานหรือ งานประจําที่ เน น ประสบการณ การทํา งาน โดยมี จํา นวน
ตําแหนงงานมากกวาจํานวนนักศึกษารอยละ 10
5. มีการจัดคาตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจําเปนตามลักษณะงาน
6. มี ก ระบวนการเตรี ย มความพร อ มนั ก ศึ ก ษาก อ นไปสหกิ จ ศึ ก ษาให มี ค วามพร อ มต อ การ
ประกอบอาชีพโดยนักศึกษามีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 และผานเกณฑคะแนนรวมไมนอย
กวารอยละ 80 เชนเดียวกัน
7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และคณาจารย
สาขาวิช าโดยนั กศึ กษาต องนํ า เสนอผลการปฏิบัติงาน และตองเปน สว นหนึ่งของการวัดและประเมิ น ผล
รายวิชาสหกิจศึกษา
8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ คณาจารยสาขาวิชา
และพนักงานที่ปรึกษา
9. มี ก ารให ข อ มู ล ลั ก ษณะงานเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของนั ก ศึ ก ษาในการเลื อ ก
สถานประกอบการ โดยให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กสถานประกอบการด ว ยความสมั ค รใจ และเป ด โอกาสให
สถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษา
10. มีการพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา

32

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
4 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มากกวา 7 ขอ

ตัวบงชี้ 12.3
ชนิดของตัวบงชี้:

ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน
กระบวนการ

คํ า อธิ บายตั วบ ง ชี้ : การประสานงานนิเทศงานนักศึ กษาสหกิจ ศึกษา โดยฝายบริห ารงานทั่ว ไปเป น
ผูดําเนินการ โดยเริ่มจากเมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาในแตละภาคการศึกษาแลว ฝายบริหารงานทั่วไปจะรวบรวมนํามาจัดทําแผนการเดินทาง แจงใหแต
ละสํานักวิชากําหนดแผนนิเทศ ประมาณการคาใชจายและขอนุมัติในหลักการ นัดหมายสถานประกอบการ
อํานวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง เพื่อใหคณาจารยนิเทศสามารถนิเทศงานไดนักศึกษาไดตามกําหนดเวลา
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้
1.1 คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และผาน
การอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก สกอ.
1.2 คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
1.3 เจาหนาที่สหกิจศึกษาตองนัดหมายสถานประกอบการเพื่อใหคณาจารยเขามานิเทศ
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ
1.4 คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศงานไมนอยกวา 7 วัน กอน
กําหนดการนิเทศ
1.5 คณาจารยตองมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
2. จํานวนการนิเทศไมต่ํากวา 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ
3. พนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการเปนไปตามมาตรฐานบังคับ
3.1 เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือ
ใกลเคียงหรือเปนผูมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
3.2 ใหคําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และ
ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร
3.3 ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
4. การนิเทศของคณาจารยนิเทศมีคุณภาพตรงตามความตองการและความจําเปนตอนักศึกษา
และสถานประกอบการดังนี้
4.1 ในการนิเทศตองจัดใหมีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหวางพนักงานที่ปรึกษากับ
คณาจารยนิเทศ นักศึกษากับอาจารยนิเทศ และประชุมรวมทั้งสามฝาย
4.2 คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง
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4.3 การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา โดยประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา
4.4 การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ โดยประเมิน
จากความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษา
4.5 คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผล
และใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาตามความจําเปนของแตละสาขาวิชา
5. คณาจารยนิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา
6. ในชวงระยะกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการนําเสนอ
ความกาวหนาผลการปฏิบัติของนักศึกษา รวมกับพนักงานที่ปรึกษา ในสถานประกอบการ
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
7. ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการนําเสนอ
ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาร ว มกั บ พนั ก งานที่ ป รึ ก ษา และผู บ ริ ห ารองค ก ร และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสถาน
ประกอบการทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
2 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มากกวา 5 ขอ

ตัวบงชี้ 12.4

รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน

ชนิดของตัวบงชี้:

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้
: การสนับสนุนและสงเสริมใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
สหกิ จ ศึ ก ษาได ผ ลมากที่ สุ ดคื อ สถานประกอบการต องไดป ระโยชน จ ากการรับ นักศึ กษาสหกิจ ศึ กษาเข า
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการนําผลงานหรื อโครงงานของนักศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไปใช
ประโยชนไดจริง ตัวชี้วัดนี้จึงเปนการวัดผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพื่อเปน
หลักประกันวาการจัดสหกิจศึกษามีประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
เกณฑมาตรฐาน : รอยละ
รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ
30 - 39

:
คะแนน 2
รอยละ
40 - 49

คะแนน 3
รอยละ
50 - 59
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คะแนน 4
รอยละ
60 - 69

คะแนน 5
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70

ตัวบงชี้ 12.5 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาถามีตําแหนงงานวาง
ชนิดของตัวบงชี้:

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : สหกิจศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูประสบการณนอกชั้นเรียนของนักศึกษาเพื่อเติมเต็ม
ใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่สมบูรณ มีความพรอมในการทํางานมากที่สุด ผลพลอยไดจากสหกิจศึกษาคือการได
งานทําของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประโยชนของสหกิจศึกษาในอีกมุมมองหนึ่ง
จึงเปนการสงเสริมการไดงานทําของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหกระบวนการจัดสหกิจศึกษามี
ความสมบูรณและสงผลตอการไดงานทําของนักศึกษาจึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดการไดรับการเสนองานจากสถาน
ประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถามีตําแหนงงานวาง
เกณฑมาตรฐาน : รอยละ
รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถา
มีตําแหนงงานวาง
เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
รอยละ
30 - 39

คะแนน 2
รอยละ
40 - 49

คะแนน 3
รอยละ
50 - 59
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คะแนน 4
รอยละ
60 - 69

คะแนน 5
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70

ตัวบงชี้ที่ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ
ชนิดของตัวบงชี้:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การจัดสหกิจศึกษา นอกจากการจัดสหกิจศึกษาในประเทศแลวเพื่อใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกวาในประเทศ จึงมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเพิ่มเติมประสบการณ
นอกประเทศ เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ มี ค วามแตกต า งในเรื่ อ งภาษา ประเพณี
วั ฒ นธรรม สภาพแวดล อ ม และความเป น อยู นั ก ศึ ก ษาต อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ความอยู ร อด โดยตั ว ชี้ วั ด การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติจําเปนตองครอบคลุมกระบวนการสหกิจศึกษาทั้งกอน ระหวาง และหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เกณฑมาตรฐาน :

ขอ

1. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวขอในแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
2. มีจํานวนนักศึกษาเขารับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติไมนอยกวา 30 คน ตอ
ภาคการศึกษา
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่เขารับการเตรียม
ความพรอมเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4. มีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากตางประเทศเปนไปตาม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปรจําปงบประมาณ (KPIs)
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ที่ผานการปฏิบัติงาน
ตางประเทศเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
6. มีรายงานการประชุมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ครบ 6 ขอ
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ตัวบงชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และคณาจารยนิเทศ
ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผูมีสวนเกี่ยวของสําคัญในการจัดสหกิจศึกษามีหลายฝาย ไดแก นักศึกษา พนักงานที่
ปรึกษา และคณาจารยนิเทศ ผลสําเร็จของสหกิจศึกษาจึงขึ้นอยูกับความรวมมือทั้ง 3 ฝาย ดังนั้นการวัดผล
สําเร็จการจัดสหกิจศึกษานอกจากการวัดผลในเชิงปริมาณแลวยังตองวัดในเชิงคุณภาพด วย เชน ความพึง
พอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของตอกระบวนการที่สําคัญของสหกิจศึกษาและครอบคลุมทุกภารกิจ ถาทุกฝายเกิด
ความพึงพอใจยอมสงผลตอคุณภาพในการจัดสหกิจศึกษาดวยในที่สุด ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจจะพิจารณา
5 ประเด็นสําคัญ คือ
1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา
2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา
3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพรอมในการปฏิบัติงานจริง
5. ความพึ ง พอใจในการสร า งโอกาสการต อ ยอดความร ว มมื อ ระหว า งสถานศึ ก ษาและ
สถานประกอบการ
สูตรการคํานวณ :
คะแนนความพึงพอใจของผูตอบ
จํานวนผูตอบทั้งหมด
กรณีที่มีการประเมินหลายครั้งในปที่ประเมิน ใหหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมินรวมทุกครั้ง
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทุกครั้งที่ประเมิน
จํานวนครั้งของการประเมินทั้งหมดในปที่ประเมิน
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เกณฑการประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
คะแนนต่ํากวาหรือ
เทากับ 1.50

คะแนน 2
คะแนน
1.51 – 2.50

คะแนน 3
คะแนน
2.51 - 3.50
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คะแนน 4
คะแนน
3.51 – 4.50

คะแนน 5
คะแนนมากกวา
หรือเทากับ 4.51

ตัวบงชี้ 12.8
ชนิดของตัวบงชี้:

การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ :
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (เครือขาย C) เปน
เครือขายที่จัดตั้งขึ้นภายใตเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (เครือขาย B) ซึ่งจัดตั้งโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เพื่อพัฒนาอุดมศึกษา และเปนเครือขายกลางเชื่อมโยงระหวาง
สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในการดําเนินภารกิจหลัก จํานวน 9 เครือขาย โดยทําหนาที่ถายทอด
และผลั กดัน นโยบายเกี่ย วกับ การอุดมศึกษาผานทางเครือขายที่จัดตั้งขึ้น สงเสริมสนับสนุนใหเครือขาย
ดําเนินงานตอบสนอง นโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา โดยมุงเนนการใช ทรัพยากรและองคความรูรวมกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา ผูประกอบการและชุมชนทองถิ่น ใหคําแนะนําเรื่องการบริหารจัดการเครือขาย
ตลอดจนการพัฒนาเครือขายใหมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และยั่งยืน และเปนศูนยกลางรับทราบรายงานผล
การดํ า เนิ น งานรวมทั้ ง ติ ด ตามประเมิ น ผลเครื อ ข า ยที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยเครื อ ข า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกฉียงเหนือตอนลาง มีภารกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความเขมแข็งในการบริหารงานสหกิจ
ศึกษาของสถาบันสมาชิก เพื่อสรางมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันสมาชิก เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริห ารงานสหกิ จ ศึกษา และเพื่อสงเสริมงานวิจัย และสรางความรว มมือตอยอดใน
สถาบั น สมาชิ ก มี ส ถาบั น สมาชิ ก 17 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปน สถาบัน แมขาย โดยมี
ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนประธานคณะอนุกรรมการเครือขาย
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายจากสถาบันการศึกษาในเครือขายไมนอยกวา
2 ใน 3 ของจํานวนสถาบันการศึกษาในเครือขายทั้งหมด
2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายและสรุปรายงานการประชุมแจงผูที่เกี่ยวของ
อยางนอยปการศึกษาละ 3 ครั้ง
3. มี ร ายงานการกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจาก
คณะอนุกรรมการบริหารเครือขาย
4. มี ร ายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ป ระจํ า ป ต อ เครื อ ข า ยอุ ดมศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5. มีรายงานการประชุมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
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เกณฑการประเมิน

:

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
ครบ 5 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล: ปงบประมาณ
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ภาคผนวก
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รายชื่อคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ประจําปการศึกษา 2555

1. ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
2. รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา
4. หัวหนาฝายพัฒนาอาชีพ
5. หัวหนาฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา
6. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
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ที่ปรึกษาคณะทํางาน
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการและคณะทํางาน

รายละเอียดแบบฟอรมตางๆ
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Questionair_ID

แบบสอบถามนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2555
คําชี้แจง
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชน ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ เทานั้น
 ขอใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระตามความคิดเห็นที่เปนจริงมากที่สุด
โดยกรอกคะแนนตามความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)
5 = มากที่สุด

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = นอย

1 = นอยที่สุด - ไมแสดงความคิดเห็น
ขอขอบคุณ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เปนนักศึกษาสาขาวิชา __________________________________ ชั้นปที่ _________ เพศ

สวนที่ 1

 ชาย  หญิง

รูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ
หัวขอพิจารณา

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา
1.1 การกําหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาทุกคน
1.2 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง
1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งละ 16 สัปดาห
1.4 นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนด
2. การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา
2.1 การกําหนดใหนักศึกษาสมัครงานกอนไปปฏิบตั ิงาน 1 ภาคการศึกษา
2.2 นักศึกษาสมัครงานได 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการไดครั้งละ 1 แหง
2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่กําหนดใหนักศึกษาสมัครงาน
2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมสมัครงานสหกิจศึกษา
2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน
2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ / สอบขอเขียน
2.7 สถานประกอบการใหสาขาวิชาเปนผูคัดเลือกนักศึกษา
3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
3.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (16.00-18.00 น.)
3.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (70 % จึงผานเกณฑการประเมิน)
3.3 ความเหมาะสมของหัวขอที่จัดอบรม / บรรยาย
3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย
3.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย
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ระดับความคิดเห็น /
ความพึงพอใจ
(1-5 หรือ -)

สวนที่ 2

ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
หัวขอพิจารณา

1. เอกสารที่นักศึกษาไดรับ ไดแก คูม อื สหกิจศึกษา ปฏิทินกิจกรรม และตารางการ
อบรม/บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ชวยทําใหนักศึกษาเขาใจหลักการ แนวคิด
กระบวนการสหกิจศึกษา และเขาใจวิธีการดําเนินงานตางๆ ของศูนยสหกิจศึกษาฯ
2. นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอที่จะอธิบายใหผูอื่นเขาใจได

สวนที่ 3

ระดับความคิดเห็น /
ความพึงพอใจ
(1-5 หรือ -)

คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
หัวขอพิจารณา

1. การใหบริการ : ทะเบียนนักศึกษา (กรณีไมเคยใชบริการไมตองตอบขอนี้)
1.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
1.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
1.3 การกรอกแบบสํารวจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.4 การยื่นคํารองตางๆ
1.5 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับทะเบียนนักศึกษา
2. การใหบริการ : การจัดหางาน
2.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
2.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
2.3 ความรู ความสามารถในการจัดหางานใหแกนักศึกษา
2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพื่อประกาศใหนักศึกษาทราบ
2.5 การประกาศผลการคัดเลือกตรงตามกําหนดการ
2.6 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา
3. การใหบริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ
3.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
3.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
3.3 การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจัดบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา
3.4 การใหคําปรึกษาที่เหมาะสมแกนักศึกษา
3.5 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา
4. การใหบริการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind) (
4.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน
4.4 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบออนไลน
4.5 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา

ระดับความคิดเห็น /
ความพึงพอใจ
(1-5 หรือ -)

4. คุณภาพในการใหบริการโดยรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ

ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Questionair_ID

แบบสอบถามนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2555
คําชี้แจง
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชน ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ เทานั้น
 ขอใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระตามความคิดเห็นที่เปนจริงมากที่สุด
โดยกรอกคะแนนตามความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)

ขอขอบคุณ
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เปนนักศึกษาสาขาวิชา __________________________________ ชั้นปที่ _________ เพศ

สวนที่ 1

 ชาย  หญิง

ความพึงพอใจตอรูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ

(5 = พอใจมากที่สุด

4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจนอย 1 = พอใจนอยที่สุด - ไมแสดงความคิดเห็น)
หัวขอพิจารณา

คะแนน

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา
1.1 การกําหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาทุกคน
1.2 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง
1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งละ 16 สัปดาห
1.4 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หนวยกิต)
1.5 จํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษา (8 หนวยกิต)
2. การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา
2.1 การกําหนดใหนักศึกษาสมัครงานกอนไปปฏิบตั ิงาน 1 ภาคการศึกษา
2.2 นักศึกษาสมัครงานได 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการไดครั้งละ 1 แหง
2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่กําหนดใหนักศึกษาสมัครงาน
2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมสมัครงานสหกิจศึกษา
2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน
2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ / สอบขอเขียน
3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
3.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (16.00-18.00 น.)
3.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผานเกณฑการประเมิน)
3.3 ความเหมาะสมของหัวขอที่จัดอบรม / บรรยาย
3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย
3.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย
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สวนที่ 2

ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

(5 = เขาใจมากที่สุด

4 = เขาใจมาก 3 = เขาใจปานกลาง 2 = เขาใจนอย 1 = เขาใจนอยที่สุด - ไมแสดงความคิดเห็น)
หัวขอพิจารณา

คะแนน

1. เอกสารที่นักศึกษาไดรับ ไดแก คูม อื สหกิจศึกษา ปฏิทินกิจกรรม และตารางการ
อบรม/บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ชวยทําใหนักศึกษาเขาใจหลักการ แนวคิด
กระบวนการสหกิจศึกษา และเขาใจวิธีการดําเนินงานตางๆ ของศูนยสหกิจศึกษาฯ
2. นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอที่จะอธิบายใหผูอื่นเขาใจได

สวนที่ 3

คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ

(5 = พอใจมากที่สุด

4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจนอย 1 = พอใจนอยที่สุด - ไมแสดงความคิดเห็น)
หัวขอพิจารณา

คะแนน

1. การใหบริการ : ทะเบียนนักศึกษา (กรณีไมเคยใชบริการไมตองตอบขอนี้)
1.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
1.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
1.3 การกรอกแบบสํารวจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.4 การยื่นคํารองตางๆ
1.5 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับทะเบียนนักศึกษา
2. การใหบริการ : การจัดหางาน
2.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
2.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
2.3 ความรู ความสามารถในการจัดหางานใหแกนักศึกษา
2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพื่อประกาศใหนักศึกษาทราบ
2.5 การประกาศผลการคัดเลือกตรงตามกําหนดการ
2.6 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา
3. การใหบริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ
3.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
3.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
3.3 การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจัดบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา
3.4 การใหคําปรึกษาที่เหมาะสมแกนักศึกษา
3.5 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา
4. การใหบริการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)
4.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ )
4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน
4.4 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบออนไลน
4.5 ความเพียงพอของเจาหนาที่ตอจํานวนนักศึกษา

สวนที่ 4 คุณภาพในการใหบริการโดยรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ
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สวนที่ 5

ใหนักศึกษาประเมินตนเองในความคิดเห็นที่นักศึกษามีตอความสามารถของตนเอง ณ ปจจุบัน
คะแนน

หัวขอพิจารณา
ใหนักศึกษาประเมินวา ณ ขณะนี้นักศึกษามีคุณลักษณะเหลานี้ดมี ากนอยเพียงใด
โดย 5=ดีมากที่สุด 4= ดีมาก 3=ดีปานกลาง 2=ดีพอใช 1=ตองปรับปรุง
1.1 ความรูความสามารถทางดานวิชาการ
1.2 ความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงาน
1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม
1.4 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน
1.5 ทัศนคติตอวิชาชีพ
1.6 ความมั่นใจในตนเอง
1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน
1.8 ความสามารถในการเรียนรู
1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตัดสินใจ
1.10 ความคิดริเริม่ ในการสรางงาน และเสนอความคิด
1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน
1.12 การตอบสนองตอการสั่งการ
1.13 ความรับผิดชอบ เปนผูท ี่ไววางใจได
1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
1.15 ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ
1.16 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ
1.17 มนุษยสัมพันธ และการทํางานรวมกับผูอื่น
1.18 ความเปนผูนํา
1.19 คุณธรรม จริยธรรม
1.20 ทักษะดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ
ความคิดเห็นตอประโยชนของสหกิจศึกษาในการเขาสูงานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา
ใหนักศึกษาระบุวาสหกิจศึกษาจะเอื้อประโยชนตอไปนี้ไดมากนอยเพียงใด
โดย 5=มากที่สุด 4= มาก 3=ปานกลาง 2= นอย 1= นอยที่สุด
2.1 คาดวาผลการเรียนจะดีขนึ้ หลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจ
วิชาการมากขึ้น
2.2 ทําใหรูความถนัดของตนเองที่จะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง
2.3 ทําใหมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
2.4 เสริมสรางทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงานเร็ว และงานดี
2.5 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา
2.6 เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตที่มศี ักยภาพที่ดีกวา
2.7 เมื่อเขาทํางานหลังจากจบการศึกษาคาดวาจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรูงานลงได

ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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ID

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
FM:CO4-2-04 Revise : 31/10/2008

คําชี้แจง

โปรดเติมขอความในชองวาง และกาเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน
โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้
5
หมายถึง เห็นดวย หรือ เหมาะสม มากที่สุด
4
หมายถึง เห็นดวย หรือ เหมาะสม มาก
3
หมายถึง เห็นดวย หรือ เหมาะสม ปานกลาง
2
หมายถึง เห็นดวย หรือ เหมาะสม นอย
1
หมายถึง เห็นดวย หรือ เหมาะสม นอยที่สุด
หมายถึง ไมมีความคิดเห็น

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานประกอบการ____________________________________________________________________________________
1.2 สถานที่ตงั้ อําเภอ/เขต __________________________________________1.3 จังหวัด _____________________________
1.4 รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการนิเทศในสถานประกอบการแหงนี้ จํานวน __________คน
1.4.1 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.2 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.3 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.4 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.5 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________

สวนที่ 2 การใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ประเด็นความคิดเห็น
1. การนัดหมายสถานประกอบการ
2. แผนที่สถานประกอบการ
3. การจัดเตรียมแฟมประวัตินักศึกษา
4. กรณีใชรถยนต มทส
- การขับรถ
- ความสุภาพ
- การตรงตอเวลา
5. อื่น ๆ

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

รายนามผูรวมนิเทศงาน
1. __________________________________
2. __________________________________
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-

หมายเหตุ

ลงชื่อ……………………………………………..
(___________________________________)
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผูนิเทศงาน
วันที่นิเทศ _____/_______/_______
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สวนที่ 3 คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผน ตอสถานประกอบการ 1 แหง)
ประเด็นความคิดเห็น
5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

-

1. ความเขาใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา
1.1 ผูบริหาร
1.2 เจาหนาที่ฝายบุคคล
1.3 พนักงานทีป่ รึกษา (Job Supervisor)
2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ
2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม
2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเสี่ยงหรือกอใหเกิดอันตราย
3. การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการระหวางฝายบุคคล
และ Job Supervisor เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 ฝายบุคคล/ผูท ี่เกี่ยวของ มีการปฐมนิเทศ แนะนํากฎระเบียบตางๆ
ขององคกรใหนักศึกษาทราบ
3.3 มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาหแรกที่เขางาน
3.4 Job Supervisor มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
3.5 Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัตงิ าน
3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษา
อยางเหมาะสม
3.7 มีการจัดทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
3.8 มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยางเหมาะสม
3.9 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ) ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม
3.10 มีความพรอมดานอุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน
3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และรายงานของ
นักศึกษา
4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงนี้
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สวนที่ 4 คุณภาพนักศึกษา (1 แผน ตอนักศึกษา 1 ราย)
4.1 ชื่อนักศึกษา _________________________________________4.2 สาขาวิชา ______________________
4.3 เอกสารที่นักศึกษาสงกลับระหวางปฏิบัติงาน
4.4 หมายเลขงาน ___________________
 แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางปฏิบัติงาน (FM:CO4-2-05)
 แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน และพนักงานทีป่ รึกษา (FM:CO4-2-06)
 แบบแจงแผนการปฏิบัตงิ าน (FM:CO4-2-07)
 แบบแจงโครงรางรายงาน (FM:CO4-2-08)
ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 1. ความรับผิดชอบตอหนาที่
1.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรบั มอบหมาย
1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานทีป่ ฏิบัติอยูเสมอ
1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสงู สุด
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่
2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู
2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบัติการ
2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลําดับความสําคัญของงาน
2.5 ใฝรู สนใจศึกษาหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม
3. คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับขององคกรโดยเครงครัด
3.2 เขางานตรงเวลา ไมเคยขาด ไมเคยสาย
3.3 ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
3.4 มีความขยัน อดทน สูงาน
3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับองคกร
3.6 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็น
3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ
3.9 มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น
3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ
4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนนี้
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

53

ฝายบริหารงานทัว่ ไป โทรศัพท 0-4422-3048, 04422-3055 โทรสาร 0-4422-3045 E-mail : coop@sut.ac.th

V1-Page 3 / 3

TERM

ID

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
FM:CO4-2-04 Revise : 31/10/2008

คําชี้แจง

โปรดเติมขอความในชองวาง และกาเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน
โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้
5
หมายถึง เห็นดวย หรือ เหมาะสม มากที่สุด
4
หมายถึง เห็นดวย หรือ เหมาะสม มาก
3
หมายถึง เห็นดวย หรือ เหมาะสม ปานกลาง
2
หมายถึง เห็นดวย หรือ เหมาะสม นอย
1
หมายถึง เห็นดวย หรือ เหมาะสม นอยที่สุด
หมายถึง ไมมีความคิดเห็น

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานประกอบการ____________________________________________________________________________________
1.2 สถานที่ตงั้ อําเภอ/เขต __________________________________________1.3 จังหวัด _____________________________
1.4 รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการนิเทศในสถานประกอบการแหงนี้ จํานวน __________คน
1.4.1 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.2 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.3 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.4 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________
1.4.5 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________

สวนที่ 2 การใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
ประเด็นความคิดเห็น
1. การนัดหมายสถานประกอบการ
2. แผนที่สถานประกอบการ
3. การจัดเตรียมแฟมประวัตินักศึกษา
4. กรณีใชรถยนต มทส
- การขับรถ
- ความสุภาพ
- การตรงตอเวลา
5. อื่น ๆ

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

หมายเหตุ

ลงชื่อ……………………………………………..
(___________________________________)
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผูนิเทศงาน
วันที่นิเทศ _____/_______/_______

รายนามผูรวมนิเทศงาน
1.
__________________________________
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-
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สวนที่ 3 คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผน ตอสถานประกอบการ 1 แหง)
ประเด็นความคิดเห็น
5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

-

1. ความเขาใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา
1.1 ผูบริหาร
1.2 เจาหนาที่ฝายบุคคล
1.3 พนักงานทีป่ รึกษา (Job Supervisor)
2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ
2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม
2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ
2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเสี่ยงหรือกอใหเกิดอันตราย
3. การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการระหวางฝายบุคคล
และ Job Supervisor เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 ฝายบุคคล/ผูท ี่เกี่ยวของ มีการปฐมนิเทศ แนะนํากฎระเบียบตางๆ
ขององคกรใหนักศึกษาทราบ
3.3 มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาหแรกที่เขางาน
3.4 Job Supervisor มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
3.5 Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัตงิ าน
3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษา
อยางเหมาะสม
3.7 มีการจัดทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
3.8 มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยางเหมาะสม
3.9 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ) ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม
3.10 มีความพรอมดานอุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน
3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และรายงานของ
นักศึกษา
4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงนี้
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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สวนที่ 4 คุณภาพนักศึกษา (1 แผน ตอนักศึกษา 1 ราย)
4.1 ชื่อนักศึกษา _________________________________________4.2 สาขาวิชา ______________________
4.3 เอกสารที่นักศึกษาสงกลับระหวางปฏิบัติงาน
4.4 หมายเลขงาน ___________________
 แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางปฏิบัติงาน (FM:CO4-2-05)
 แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน และพนักงานทีป่ รึกษา (FM:CO4-2-06)
 แบบแจงแผนการปฏิบัตงิ าน (FM:CO4-2-07)
 แบบแจงโครงรางรายงาน (FM:CO4-2-08)
ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 1. ความรับผิดชอบตอหนาที่
1.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรบั มอบหมาย
1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน
1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานทีป่ ฏิบัติอยูเสมอ
1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสงู สุด
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่
2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู
2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบัติการ
2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลําดับความสําคัญของงาน
2.5 ใฝรู สนใจศึกษาหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม
3. คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับขององคกรโดยเครงครัด
3.2 เขางานตรงเวลา ไมเคยขาด ไมเคยสาย
3.3 ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
3.4 มีความขยัน อดทน สูงาน
3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับองคกร
3.6 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็น
3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ
3.9 มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น
3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ
4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนนี้
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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สวนที่ 5 ประโยชนที่คณาจารยไดรับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม
ประเด็นความคิดเห็น
5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

5. ประโยชนที่สาขาวิชาไดรับจากสหกิจศึกษา
5.1 ไดรับขอมูลจากสถานประกอบการมาพัฒนารายวิชา/หลักสูตรให
ทันสมัยและเหมาะสม
5.2 ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการสรางความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในอนาคต
5.3 คณาจารยไดมีโอกาสเยีย่ มสถานประกอบการทําใหไดรบั ประสบการณ
เพิ่มเติมเปนประโยชนตอ การสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
5.4 ไดมีโอกาสตอยอดโครงงานของนักศึกษาเปนงานวิจัยหรือบริการ
วิชาชีพ
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ID No.

หมายเลขเอกสาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

FM:CO4-2-09

COOP STUDENT PERFORMANCE APPRAISAL

แกไขครั้งที่ 08
วันที่บังคับใช 31 ตุลาคม 2551

JOB NO.

คําชี้แจง

1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 24 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล
3. โปรดใหคะแนนในชอง
ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย - และโปรดให
ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี) 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด
4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา ”ลับ” และใหนักศึกษานําสงสํานักงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย
เรียน ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้

ขอมูลทั่วไป/Work Term Information
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name___________________________รหัสประจําตัว/ID No.__________________
สาขาวิชา/School______________________________ สํานักวิชา/Institute_______________________________
ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name____________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน/Evaluator Name___________________________________________________________
ตําแหนง/Position_____________________________แผนก/Department________________________________

ผลสําเร็จของงาน/Work Achievement
หัวขอประเมิน/Items
1. ปริมาณงาน (Quantity of Work)
ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด
และเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป

2. คุณภาพงาน (Quality of Work)
ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความปราณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ
ไมเกิดปญหาติดตามมา งานไมคาง ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาที่กําหนด
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ความรูความสามารถ/Knowledge and Ablility
หัวขอประเมิน/Items
3. ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic Ability)
นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย

4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ (Ability to Learn and Apply Knowledge)
ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา
ความรูไปประยุกตใชงาน
5. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical Ability)
เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and Decision Making)
ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ
กอนการตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง
7. การจัดการและวางแผน (Management and Planning)
นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ ลําดับความสําคัญของงาน และการวางแผน
การดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
8. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation)
สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับขั้นตอนที่ดี
ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ
9. การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ (Foreign Language and Cultural
Development) เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ
(ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวตางชาติ หรือที่ใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร)
10. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย (Suitability for Job Position)
สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ที่มอบหมาย
ไดอยางเหมาะสม
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ความรับผิดชอบตอหนาที่/Responsibility
หัวขอประเมิน/Items
11. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได (Responsibility and Dependability)
ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทํางาน (กรณีงานประจํา)
ไดโดยไมตองควบคุมมากจนเกินไป
12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in Work)
มีความสนใจและกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม
ความตั้งใจที่จะทํางานไดสําเร็จ มีความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา
13. ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative or Self Starter)
เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง
เสนอตัวเขาชวยงานแทบทุกอยาง หรือมาขอรับงานใหม ๆ ไปทําโดยไมปลอยเวลาวาง
ใหลวงเลยโดยเปลาประโยชน
14. การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to Supervision)
ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติ ตักเตือนและวิจารณ
มีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา ขอเสนอแนะและการวิจารณ

ลักษณะสวนบุคคล/Personality
หัวขอประเมิน/Items
15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)
มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมถอมตน
การแตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอื่น ๆ
16. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills)
สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนที่รักใคร
ชอบพอของผูรวมงาน เปนผูที่ชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน
17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
(Discipline and Adaptability to Formal Organization)
ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ตาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ
การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา
ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่น ๆ
18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality)
มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น
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โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา/Please give comments on the student.
19. จุดเดนของนักศึกษา/Strength

20. ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement

21. หากนักศึกษาผูนี้สําเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไม (หากมีโอกาสเลือก)
Once this student graduate, will you be interested to offer him/her a job?
( ) รับ /Yes
( ) ไมแนใจ/Not sure
( ) ไมรับ/No
22. สรุปโดยภาพรวมทานมีความคิดเห็นตอคุณภาพนักศึกษาคนนี้ในระดับ
5 = ยอดเยี่ยม (Outstanding)
4 = ดีมาก (Very good)
3 = พอใจ (Satisfactory)
2 = คาบเสน (Marginal)
1 = ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอศูนยสหกิจศึกษาฯ (โปรดใสระดับคะแนน 5 = มากที่สุด

1 = นอยที่สุด )

หัวขอการประเมิน
23.1 สหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน
23.1.1 ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน
(Benefits from student’s work)
23.1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง (Employee recruitment)
23.1.3 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
( Further academic co-operation with the university)
23.2 ขอคิดเห็นตอการนิเทศงานของอาจารย
23.2.1 การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาและ
สถานประกอบการ (Student supervision by co-op Advisor provides
benefits to student’s work and company)
23.2.2 จํานวนครั้งที่อาจารยมานิเทศมีความเพียงพอ (The time of student
supervision by co-op Advisor is efficient to the requirement
company)
23.2.3 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย
(Quality of student supervision by co-op Advisor)
23.3 ความพึงพอใจตอการใหบริการ/ประสานงานกับศูนยสหกิจศึกษา

ระดับความคิดเห็น

24. ขอคิดเห็นเพิ่มเติม/Other Comments

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ :
หากศู น ย ฯ ไม ไ ด รั บ แบบประเมิ น นี้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กําหนดนักศึกษาจะไมผานการ
ประเมินผล

ลงชื่อ/Evaluator’s Signature.........................……………….…
(.................…………………….…)
ตําแหนง/Position.....................................………….
วันที่/Date.........……..............................….………..
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ID No.

หมายเลขเอกสาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

FM:CO4-2-09

COOP STUDENT PERFORMANCE APPRAISAL

แกไขครั้งที่ 10
วันที่บังคับใช 15 กันยายน 2555

JOB NO.

คําชี้แจง

1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 24 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล
3. โปรดใหคะแนนในชอง
ในแตละหัวขอการประเมิน (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = นอย 1 = นอยที่สุด) หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย - และโปรดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)
4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา ”ลับ” และใหนักศึกษานําสงสํานักงานศูนย
สหกิจศึกษาฯ ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย
เรียน ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้

ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ______________________________________ รหัสประจําตัว ________________________
สาขาวิชา ______________________________________สํานักวิชา _____________________________________
ชื่อสถานประกอบการ __________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน _________________________________________________________________________
ตําแหนง _____________________________________ แผนก_________________________________________

ผลสําเร็จของงาน
หัวขอประเมิน
1. ปริมาณงาน (Quantity of Work)
ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป

2. คุณภาพงาน (Qualty of Work)
ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความปราณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ
ไมเกิดปญหาติดตามมา งานไมคาง ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาที่กําหนด
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ความรูความสามารถ
หัวขอประเมิน
3. ความรูความสามารถทางวิชาการ
นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ
ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา
ความรูไปประยุกตใชงาน
5. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ
หลังจากพนักงานนิเทศงานฯ สอนวิธีการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาในครั้งแรก ครั้งตอไป
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เชน การปฏิบตั ิงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ
6. วิจารณญาณ การวิเคราะห และการตัดสินใจ
ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ
กอนการตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง
7. การจัดการและวางแผน
นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ ลําดับความสําคัญของงาน และการวางแผน
การดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
8. ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation)
สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับขั้นตอนที่ดี
ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ
9. การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ
เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ
(ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวตางชาติ หรือที่ใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร)
10. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย
สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตามตําแหนงงาน (Job Position) และลักษณะงาน
(Job Description) ที่มอบหมายไดอยางเหมาะสม

ความรับผิดชอบตอหนาที่
หัวขอประเมิน/Items
11. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได
ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทํางาน (กรณีงานประจํา)
ไดโดยไมตองควบคุมมากจนเกินไป
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หัวขอประเมิน/Items
12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน
มีความสนใจและกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม
ความตั้งใจที่จะทํางานไดสําเร็จ มีความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา
13. ความคิดริเริ่มในการทํางานและการเสนอความคิดเห็น
เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง
เสนอตัวเขาชวยงานแทบทุกอยาง หรือมาขอรับงานใหม ๆ ไปทําโดยไมปลอยเวลาวาง
ใหลวงเลยโดยเปลาประโยชน
14. การตอบสนองตอการสั่งการ
ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติ ตักเตือนและวิจารณ
มีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา ขอเสนอแนะและการวิจารณ

ลักษณะสวนบุคคล
หัวขอประเมิน/Items
15. บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม
มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติที่ดี มีวุฒิภาวะ มีความออนนอมถอมตน
การแตงกายและกิริยาวาจาเหมาะสม ตรงตอเวลา เปนตน รวมถึงสามารถปรับตัวเขากับสังคมในองคกรได
16. มนุษยสัมพันธ
สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนที่รักใคร
ชอบพอของผูรวมงาน เปนผูที่ชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน
17. ความมั่นใจในตนเอง
มีความสามารถแกปญหา รับมือกับปญหาตาง ๆ เผชิญหนากับความทาทาย หรืออุปสรรคตางๆ
ในชีวิตได เชื่อมั่นในความคิด และความสามารถของตัวเอง สามารถเลือกวิธีการตัดสินใจที่ถูกตอง มีความรูสึกที่ดี
ใหกับตนเอง ไววางใจตนเองวามีความสามารถ มีพลัง มีประสิทธิภาพ และพึ่งพาตนเองได เปนตน
18. ความเปนผูนํา
มีความสามารถทําใหคนอื่นใหความรวมมือ สามารถชักจูง โนมนาว ชี้แนะ แนะนํา ใหบุคคลอื่น
รวมทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค เปนศูนยกลางหรือศูนยรวม สามารถสอดแทรกแนวความคิดใหเปน
ที่ยอมรับ เปนตน
19. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ตาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ
การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา
ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส เปนตน
20. คุณธรรมและจริยธรรม
มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น
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โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา
21. จุดเดนของนักศึกษา

22. ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา

23. ในอนาคต ทานสนใจจะรับนักศึกษาเขาทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไม
( ) รับ
( ) ไมแนใจ
( ) ไมรับ
24. สรุปโดยภาพรวมทานมีความคิดเห็นตอคุณภาพนักศึกษาคนนี้ในระดับ
5 = ยอดเยี่ยม (Outstanding)

4 = ดีมาก (Very good)

2 = คาบเสน (Marginal)

1 = ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอสหกิจศึกษา (โปรดใสระดับคะแนน 5 = มากที่สุด

3 = พอใจ (Satisfactory)

1 = นอยที่สุด )

หัวขอการประเมิน
25.1 สหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน
25.1.1 ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาทีไ่ ปปฏิบัติงาน
25.1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง
25.1.3 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
25.2 ดานหลักสูตร
25.2.1 การกําหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาทุกคน
25.2.2 มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกสหกิจศึกษา
25.2.3 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง ครั้งละ 16 สัปดาห
25.3 กระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
25.3.1 มีหนวยงานกลางในการติดตอประสานงาน
25.3.2 จัดสงแบบสํารวจความตองการรับนักศึกษาและแบบเสนองานสหกิจศึกษาใหสถาน
ประกอบการเสนองานอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
25.3.3 ความเหมาะสมของชองทางการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
25.3.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการสงจดหมายสมัครงานนักศึกษาสหกิจศึกษาให
สถานประกอบการคัดเลือก
25.3.5 มีการนัดหมายการเขานิเทศงานของอาจารยลวงหนา และคณาจารยนเทศเขา
นิเทศงานตามระยะเวลาที่นัดหมาย
25.3.6 การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาและ
สถานประกอบการ
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หัวขอการประเมิน
25.3.7 จํานวนครั้งที่อาจารยมานิเทศมีความเพียงพอ
25.3.8 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย
25.4 ความพึงพอใจตอการใหบริการ/ประสานงานของศูนยสหกิจศึกษา

ระดับความคิดเห็น

26. การใชประโยชนจากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
26.1 สถานประกอบการนําผลการปฏิบัติงาน/โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใชประโยชนหรือไม
 ใช (โปรดขามไปตอบขอ 26.2)
 ยังไมใชประโยชน ณ เวลานี้ แตคาดวาจะนําไปใชประโยชนในอนาคต (โปรดขามไปตอบขอ 26.2)
 ผลการปฏิบัติงาน/โครงงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทําไมมีประโยชนตอสถานประกอบการ
26.2 สถานประกอบการไดนําผลการปฏิบัติงาน/โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใชประโยชนหรือคาดวาจะนําไปใช
ประโยชนในอนาคตในหัวขอใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

วางแผนการปฏิบัติงาน
กําหนดงบประมาณ
ลดตนทุนการดําเนินงาน
อบรมพนักงาน
ปรับปรุงกระบวนการผลิต/ดําเนินงาน
ออกแบบอุปกรณ/เครื่องมือ
อื่น ๆ (ถามี)..............................................................................

27. ขอคิดเห็นอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ :
ขอความกรุ ณ าตอบแบบประเมิ น ผลภายใน
เวลาที่กํ าหนด ทั้ งนี้หากศู นยฯ ไม ไดรั บแบบ
ประเมินนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดนักศึกษา
จะไมผานการประเมินผล

ลงชื่อ .........................……………….…………..
(............................…………………….…)
ตําแหนง ..........................................….……….
วันที่ .........……..............................…...………..
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ID No.

แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา

หมายเลขเอกสาร

COOP REPORT APPRAISAL

FM:CO4-2-10
แกไขครั้งที่ 09
วันที่บังคับใช 31 ตุลาคม 2551
JOB NO.

คําชี้แจง

1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล
3. โปรดใหคะแนนในชอง คะแนน
และโปรดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)

ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย –

4. เมื่ อประเมิ นผลเรีย บรอยแลว โปรดนํา เอกสารนี้ใสซองประทับ ตราลับ และใหนักศึกษานําสงสํ านักงาน
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย
เรียน ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ขอแจงผลประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้

ขอมูลทั่วไป/Work Term Information
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name____________________________รหัสประจําตัว/ID No._________________
สาขาวิชา/School______________________________สํานักวิชา/Institute_______________________________
ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name____________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน/Evaluator Name___________________________________________________________
ตําแหนง/Position_____________________________แผนก/Department________________________________

หัวขอรายงาน/Report title
ภาษาไทย/Thai__________________________________________________________________________________
ภาษาอังกฤษ/English_____________________________________________________________________________
หัวขอประเมิน/Items
1. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
2. บทคัดยอ (Abstract)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
3. สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
4. วัตถุประสงค (Objectives)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
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หัวขอประเมิน/Items
5. วิธีการศึกษา (Method of Education)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
6. ผลการศึกษา (Result)
20 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
7. วิเคราะหผลการศึกษา (Analysis)
10 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion)
10 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
9. ขอเสนอแนะ (Recommendation)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
10. สํานวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning)
10 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
11. ความถูกตองตัวสะกด (Spelling)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเลม (Pattern)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
13. เอกสารอางอิง (References)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...
14. ภาคผนวก (Appendix)
5 คะแนน
........................…….....................................................................................……........................................…...

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม/Other Comments

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ/Evaluator’s Signature.........................……………………
(.................…………………………)
ตําแหนง/Position.....................................……………
วันที่/Date.........……..............................….………….

สําหรับเจาหนาที่สหกิจศึกษา/Coop Staff Only
คะแนนรวม ขอ 1-14
= _____ คะแนน
รวม
= _____ คะแนน
100

หมายเหตุ : หากศูนยฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
นักศึกษาจะไมผานการประเมินผล
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