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ควรปรับปรุง และใชเปนแนวปฏิบัติงานท่ีดีของหนวยงานเพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  จัดทําข้ึนโดยคณะทํางานประกันคุณภาพ

การศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพ่ือใชประโยชนในการสงเสริม การกํากับดูแลการ

ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพในมิติตางๆ ประกอบดวย 4 องคประกอบ 14 ตัว

บงชี้  

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ฉบับนี้จะเปนแนวทางใหบุคลากรของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ใชเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และเปนประโยชนตอการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 
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บทท่ี 1 

ภาพรวมของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

1.1 ประวัติความเปนมา 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ไดสถาปนาข้ึนในป พ.ศ. 2533 เปดรับนักศึกษารุนแรก 

และเริ่มจัดการเรียนการสอนในป พ.ศ. 2536 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานมากท่ีสุด ศาสตราจารย ดร. วิจิตร 

ศรีสอาน อธิการบดีผูกอตั้ง เปนบุคคลแรกท่ีนําระบบสหกิจศึกษาเขามาใชในประเทศไทยท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี และไดบัญญัติศัพทคําวา “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) โดยจัดการศึกษา

ระบบไตรภาคเพ่ือรองรับสหกิจศึกษาไวตั้งแตตน 

การจัดหลักสูตรแบบ “สหกิจศึกษา” ถือวาเปน “นวัตกรรมหลักสูตร” ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี โดยเปนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีมุงเนนใหนักศึกษาไดรับ

ประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซ่ึงเปนการศึกษาท่ีดําเนินรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพ่ือใหไดการศึกษาท่ีดีเปนไปตามมาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ 

และสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงาน  

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีพัฒนาการดานสหกิจศึกษา

ดังนี้ 

ป พ.ศ. 2536 

• จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประสบการณการปฏิบัติงานในสถานประกอบการข้ึน 

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา

แหงประเทศไทย ผูแทนจากองคกรเอกชนท่ีมีชื่อเสียง และกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย 

ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารยจากสํานักวิชา 

• ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีมีความโดดเดนดานสหกิจศึกษา 

• จัดการฝกอบรมสัมมนาใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา 

พรอมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ 

• ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนไดทราบและเขาใจถึงหลักสูตร       

สหกิจศึกษา 

ป พ.ศ. 2537 

• จัดตั้ง “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เปนหนวยงานกลางทําหนาท่ีประสานงาน

ระหวางสถานประกอบการ คณาจารย และนักศึกษา 
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• 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

แกนักศึกษาท่ีผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคน 

ป พ.ศ. 2543 

• เปนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 เรื่อง “แนวทางการจัดระบบการศึกษา

ผสมผสานการเรียนและการปฏิบัติงาน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ป พ.ศ. 2544 

• เปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนาสหกิจศึกษาโลก ครั้งท่ี 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   

อ่ืน ๆ ท่ัวประเทศในเวลาตอมา 

ป พ.ศ. 2551 

• เปนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 เรื่อง “การดําเนินงานสหกิจศึกษาอยาง

ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

• ปรับสถานภาพหนวยงานจาก “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เปน “ศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ” 

ป พ.ศ. 2552 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดประกาศเกียรติคุณให ศาสตราจารย         

ดร. วิจิตร ศรีสอาน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและอธิการบดีผูกอตั้ง มทส. เปน “บิดา

แหงสหกิจศึกษาไทย” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 1  

ป พ.ศ. 2553 
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• ไดรับรางวัล “สถานศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับชาติ” และ ศาสตราจารย       

ดร. ประสาท สืบคา อธิการบดี มทส. ไดรับรางวัล “ผูบริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเดน

ระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 2  

ป พ.ศ. 2554 

• ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา อธิการบดี มทส. ไดรับรางวัล “ผูบริหารสหกิจศึกษาใน

สถานศึกษาดีเดนระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 3  

• ไดรับรางวัล "โครงงาน/งานประจําสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ" ประเภท สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และการจัดการ ชื่อโครงงาน การลดน้ําตาล Reject ท่ีมีสาเหตุจากรถ Forklift 

เหลือไมเกิน 0.0125% โดย นางสาวปทมา อนิวัตกุลชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (การ

จัดการโลจิสติกส) เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 3 

• เปนเจาภาพรวมในการจัดสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง การพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติ

และขยายเครือขายความรวมมือ (The International Seminar on International 

Cooperative and Work-Integrated Education: Expanding Sustainable Networking) 

วันท่ี 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ป พ.ศ. 2555 

• ไดรับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดนระดับชาติ โดยนายหัสดี พิมพสุวรรณ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงาน ณ Bitmanagement Software GmbH  ประเทศ

เยอรมนี) เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 4 

• ไดรับรางวัลนวัตกรรมดีเดนระดับเครือขาย เรื่อง กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 4 

ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาใน 27 สาขาวิชา 

ประกอบดวย สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 สาขาวิชา สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 2 สาขาวิชา สํานักวิชา

แพทยศาสตร 2 สาขาวิชา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 19 สาขาวิชา และสํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 สาขาวิชา 

มีนักศึกษาผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลวท้ังสิ้น 16,546 คน ท่ัวประเทศและท่ัวโลก (ขอมูล ณ วันท่ี 30 

เมษายน พ.ศ. 2556) 

รายนามผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตั้งแตป พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน มีดังนี้ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร    

• ดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2538 -  18 เมษายน พ.ศ. 2542 

2.  อาจารย ดร.วุฒิ  ดานกิตติกุล     

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2542 - 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2546 
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3.  อาจารย ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย    

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2546 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

• ดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 28  ตุลาคม พ.ศ. 2547-  29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

• ดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 30  ตุลาคม พ.ศ. 2551-  20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 21  กุมภาพันธ พ.ศ. 2552-  30 กันยายน  พ.ศ. 2552 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฒั  ไทยอุดม  

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 5 มกราคม  พ.ศ. 2552 - 15 เมษายน พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 16  เมษายน พ.ศ. 2552 -   30 กันยายน พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ. 2552-  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552-  30 กันยายน พ.ศ.2554 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บญุชัย  วิจิตรเสถียร 

• ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน 

6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุิติยา  เถ่ือนนาดี 

• ดํารงตําแหนงรักษาการแทนรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2552 - 29 กันยายน พ.ศ. 2554 

• ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตั้งแตวันท่ี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน 

1.2 ปรัชญา 

สหกิจศึกษาเสริมสรางบัณฑิตให รูจักตน รูจักคน รูจักงาน  
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1.3 วิสัยทัศน 

มุงม่ันใหบริการท่ีเปนเลิศ และดํารงความเปนผูนําสหกิจศึกษาของประเทศเพ่ือเปนท่ียอมรับใน

ระดับสากล 

1.4 พันธกิจ 

1) จัดหางานสหกิจศึกษาท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา และตรงกับสาขา

วิชาชีพ 

2) จัดเตรียมความพรอมนักศึกษาในทุก ๆ ดานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3) ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาไดอยางทันทวงที ถูกตอง แมนยํา สอดคลองกับความตองการ

ของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

4) พัฒนาอาชีพนักศึกษาท่ีตอเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานในประเทศ 

1.5 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

1.5.1 โครงสรางการบริหารงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการท่ีใชระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดยมี

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและ

นโยบายท่ีกําหนด  โดยมีโครงสรางองคกรและการแบงสวนงานดังนี้ 
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รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

รองอธิการบดี 

ฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คณะกรรมการประจําศูนยฯ 

ฝายพัฒนาอาชีพ 
 

- งานเตรียมความ
พรอมนักศึกษา 
- งานพัฒนาอาชีพ 
- งานอบรม 
- กิจกรรมเรียนรูผล
สะทอนกลับของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
 

ฝายบริหาร 
งานท่ัวไป 

- งานประสานการ
นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา 
-งานสารบรรณ 
-งานการเงิน 
งบประมาณและ
การวางแผน 
-งานประสานการ
ประชุม 
-งานพัสดุ 

ฝายสารสนเทศ
สหกิจศึกษา 

-ดูแล ปรับปรุง และ

พัฒนาเว็บไซต  และ

ระบบ MIS ของศูนย 

- งานแบบสอบถาม

ออนไลน ขอสอบ

ออนไลน เอกสาร

ออนไลนตาง ๆ  

งานสนับสนุนขอมลู

ฝายตาง ๆ  

ฝายพัฒนา 
งานสหกิจศึกษา 

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

อธิการบดี 
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1.5.2 คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนคณะผูบริหารสูงสุดมีบทบาทหนาท่ี

และมีอํานาจคือกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รวมท้ังการให

คําแนะนําปรึกษาเพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ดําเนินการไดสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประกอบดวย 

1.  อธิการบดี      ประธาน 

2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    รองประธาน 

3.  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

4.  คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผูแทน  กรรมการ 

5. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือผูแทน  กรรมการ 

6.  คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือผูแทน  กรรมการ 

7.  คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตรหรือผูแทน   กรรมการ 

8.  คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตรหรือผูแทน   กรรมการ 

9.  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาหรือผูแทน  กรรมการ 

10.  ผูอํานวยการเทคโนธานีหรือผูแทน   กรรมการ 

11.  ผูแทนจากหนวยงานภายนอกท่ีรวมมือ   กรรมการ 

      ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา (3-5 คน)   

12.  ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   กรรมการและเลขานุการ 

13.  รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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1.6 บุคลากร 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีบุคลากรจํานวนท้ังสิ้น 10 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 

2555) 

 

  วุฒิการศึกษา 

จํานวนบุคลากร รวม ต่ํากวา 

ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 4 1 3 - - 

2. ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา    4 - 3 1 - 

3. ฝายพัฒนาอาชีพ 2 - 2 - - 

4. ฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา 1 - 1 - - 

รวม 10 1 8 1  

  

1.7 ภาระหนาท่ีและการบริการ 

 1. ฝายบริหารงานท่ัวไป มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- งานประสานการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษา  

คณาจารยนิเทศ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

- งานจัดทําแผนนิเทศและประมาณการคาใชจายในการนิเทศงานนักศึกษา 

- งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษาและรับคํารองตาง ๆ  

- งานประสานกับประธานคณาจารยนิเทศทุกสาขาวิชาเก่ียวกับคุณสมบัติของนักศึกษา 

- 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 มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- งานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษารวมกับสาขาวิชาใหเปนไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย 

- งานจัดหาและติดตามงานสหกิจศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกนักศึกษาท้ังในและตางประเทศ เชน การ

ประชาสัมพันธสหกิจศึกษาไปยังเครือขายสหกิจศึกษา เชน สถานประกอบการ กลุมอุตสาหกรรม หอการคา 

สมาคมวิชาการวิชาชีพ และองคกรภาครัฐตาง ๆ เปนตน  

- งานจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) เชน การจัดสง  ส.ค.ส. ของท่ีระลึก จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ

สหกิจศึกษา เปนตน 

- งานเครือขายบัณฑิต มทส. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา 

- งานสหกิจศึกษาบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและเอก 

- งานสหกิจศึกษานานาชาติ เชน การพัฒนาเครือขายและจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ การ

เตรียมความพรอมและใหคําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

- งานอบรมเตรียมความพรอมพนักงานท่ีปรึกษา ฝายบุคคล หรือผูท่ีเก่ียวของในสถานประกอบการ 

- งานวิจัยสหกิจศึกษา 

- งานพิจารณาคํารองของนักศึกษาในกรณีตาง ๆ 

- งานแนะแนวใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เชน ใหขอมูลการเลือกสถานประกอบการ         การ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนตน 

3. ฝายพัฒนาอาชีพ มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- งานเตรียมความพรอมนักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชน การทดสอบ EQ  การ

พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา การพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอการทํางาน เชน 

ทักษะการสื่อสาร การเขียนรายงานและการนําเสนอ เทคนิคการสรางความม่ันใจในตนเอง   

- งานจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา เชน ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ปจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษากอนไปปฏิบัติงาน   

สหกิจศึกษา กิจกรรมสัมภาษณสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมรายงานความกาวหนา

ระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 

- งานเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เชน กิจกรรมแนะนําสหกิจศึกษา

นานาชาติ กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ Fun English with 

Friends และ Inter Coop Experiences Sharing เปนตน 

- งานพัฒนาอาชีพ เชน คลินิกงานอาชีพ ใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงงานบัณฑิต การสัมภาษณงาน

บัณฑิต ประกาศงานบัณฑิตและรับสมัครงานบัณฑิต กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต งานติดตามบัณฑิต 

และวิเคราะหสภาพการจางงานความตองการแรงงานของตลาดแรงงาน เปนตน 

- งานบริการขอมูลบัณฑิตแกสถานประกอบการท่ีตองการรับสมัครงานบัณฑิต 

- งานจัดกิจกรรมเรียนรูผลสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทําใหทราบความคิดเห็น 

ความคาดหวัง ของนักศึกษามาปรับปรุงการใหบริการ 
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- งานประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) และกิจกรรมการฝกอบรมตาง ๆ  

- งานแนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน การเขียนจดหมาย

สมัครงานและประวัติยอ และการพัฒนาตนเอง เปนตน 

4. งานสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- งาน MIS เชน ดูแลและปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาฯ ดูแลและปรับปรุง

ฐานขอมูลสถานประกอบการ เปนตน 

- งานจัดทําขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา 

- งานดูแลและสืบคนฐานขอมูลสถานประกอบการ (Oracle) 

- งานแบบสอบถามออนไลน การทดสอบ EQ กิจกรรมกอนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสห

กิจศึกษา 

- งานขอสอบออนไลนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  

- งานพัฒนาระบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาออนไลน (SUT-CAMS) 

- งานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในแตละภาคการศึกษาและปการศึกษา 
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บทท่ี 2 

การประกันคุณภาพภายในและตัวบงช้ี 

 

1.  นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2541 ไดประกาศนโยบาย ระบบ

และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีคําสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานและกรรมการประกอบดวยผูบริหาร 

จากทุกหนวยงาน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาต างๆ ท่ีจะช วยกําหนดแนวทางปฏิบัติ  

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพตลอดจน 

การทํารายงานผลการประเมินและเผยแพร ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย นโยบาย 

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้ 

1) ใหใชระบบกลไกปกติท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู เปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปน 

เครื่องมือ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการการตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

2) ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ศูนย สถาบัน และโครงการ เปนผูดูแลใหคําปรึกษาและ

ประสานงาน เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิชา ศูนย สถาบัน 

และโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ใหมีการกําหนดองคประกอบท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังเกณฑ       

ตัวบงชี้ องคกรท่ีรับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละองคประกอบ 

4) สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชนเขามารวมกิจกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ 

5) ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดําเนินการไปแลว     อย

างมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการประชาสัมพันธการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 

2.  องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  ดวยระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน กลาวคือ เปนระบบ 

บริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้นโครงสรางการประกันคุณภาพการศึกษา ถือวา  

สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด และมีสภาวิชาการทําหนาท่ีดูแลดานวิชาการ อาศัยโครงสรางปกติท้ังหมด

ทําหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักวิชา และศูนย/สถาบัน เปนผูควบคุมการ
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บริหารจัดการภายในสํานักวิชา และศูนย/สถาบัน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงทําหนาท่ี

เสมือนเปนองคกรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับทุกหนวยงานในองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีเปนคณะ

กรรมการประกันคุณภาพนี้ มีฐานะเปนคณะกรรมการจัดแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมีกรรมการ

สภาวิชาการเปนผูดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหสภาวิชาการเปนผูพิจารณา

กลั่นกรองเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายใหฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบ

ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดการจัดองคกรและกลไกในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 

องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

                                                                    

                 

                     

                     

                    

              

               

                 

                    

                

                     

                    

              

                 

               

  

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆ 

รองอธิการบด ี

ฝายวิชาการ 

สวนสงเสริม 

วิชาการ 

คณะกรรมการประจํา 

ศูนย/สถาบัน/โครงการ 

คณะกรรมการ 

ประจําสํานักวิชา 

หนวยงานตางๆ 

สาขาวิชา - สถานวิจัย 
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 3.  การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหนวยงาน จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพซ่ึงประกอบดวยรองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ เปนประธานคณะทํางาน ผูแทนจากฝายตางๆ  และผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาเปนท่ี

ปรึกษาคณะทํางานฯ โดยคณะทํางานประกันคุณภาพศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาฯ ซ่ึงประกอบดวย ตัวบงชี้ท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย 4 

องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ซ่ึงสามารถชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนาและ

การปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

 

3.1 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง วิธีการและ

มาตรฐานการประกันคุณภาพท่ีกําหนด 

2. เพ่ือกระตุนเตือนใหมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน การบริการ และการบริหารจัดการ

อยางตอเนื่อง 

3. เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพในดานตางๆ และใหไดขอมูลท่ีชวย

สะทอนใหเห็นจุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏิบัติท่ีดีของ

หนวยงาน 

4. เพ่ือรายงานสถานภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพของหนวยงานตอมหาวิทยาลัย อันเปน

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

3.2 มาตรการ 

     เพ่ือใหการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล จึงไดกําหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือทําหนาท่ี

รับผิดชอบพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กําหนดกรอบแนวทาง และติดตามการดําเนินการ

ประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

2. ศึกษาองคประกอบ และตัวบงชี้ ท่ีจะนํามาใชในการประกันคุณภาพ 

3. จัดทําคูมือประกันคุณภาพ 

4. ดําเนินงานการประกันคุณภาพตามคูมือประกันคุณภาพ 

5. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ 

6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือรับการประเมิน

คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
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7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในมิติตางๆ อยางตอเนื่อง 

8. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูในเรื่องประกันคุณภาพ 

4. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

กิจกรรม ชวงเวลา 

1. ประชุมรับฟงการชี้แจงนโยบายการจัดทําคูมือและรายงานการประกัน

คุณภาพหนวยงาน  

มีนาคม  2556 

2. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2553 ใหฝายวิชาการ ครั้งท่ี 1  

มีนาคม 2556 

3. ปรับปรุงและเพ่ิมเติมตัวบงชี้ รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2555 ตามตัวบงชี้ของหนวยงาน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) โดยผานความเห็นชอบของคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา

ประจําสํานักวิชา/ศูนย/สถาบันคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

เมษายน - มิถุนายน 2556 

 

4. รายงานขอมูลขอเท็จจริงจากหนวยงานในตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวม

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

พฤษภาคม 2556 

5. ประชุม/อบรมการกรอกขอมูลผลการประเมินตนเองในระบบออนไลน พฤษภาคม – มิถุนายน 2556 

6. สงรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน (SAR) ใหฝายวิชาการ ภายในสัปดาหกลางเดือน

เดือนมิถุนายน 2556 

7. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน (สํานักวิชา ศูนย/

สถาบัน หนวยงานในสํานักงานอธิการบดี และหนวยวิสาหกิจ) โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ งจาก

ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 

ชวงตนเดือนกรกฎาคม 2556 

8. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิท้ังภายใน

และภายนอก  

ชวงตนเดือนสิงหาคม 2556 

9. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา    

ปการศึกษา 2553 ใหฝายวิชาการ ครั้งท่ี 2 

กันยายน 2556 

10. นํา เสนอผลท่ีไดจากการจัด ทํารายงานการประเ มินตนเอง (SAR)              

ปการศึกษา 2554 ตอผูบริหาร โดยมีทานอธิการบดีเปนประธาน (Forum 

QA) เพ่ือใหผูบริหารไดรับทราบและใหขอคิดเห็นอันนําไปสูการจัดทํา

แผนปฏิบัติการของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  

ตุลาคม  2565 
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5. องคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ี 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยและศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดกําหนดตัวบงชี้ในการ

ประกันคุณภาพภายในของศูนยสหกิจศึกษาฯ เปน 4 องคประกอบคุณภาพ 14 ตัวบงชี้ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 องคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

  

ตัวบงช้ี 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

ศูนยสหกิจศึกษาและผูบริหารทุกระดับของศูนย  

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตัวบงช้ี 7.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหง

เรียนรู 

ตัวบงช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

ตัวบงช้ี 7.4 การบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

ตัวบงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

องคประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจ

หลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ตัวบงช้ี 12.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 

ตัวบงช้ี 12.2 มีระบบและกลไกในการสงเสริมการ

เรียนการสอนสหกิจศึกษา 

ตัวบงช้ี 12.3 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ

นิเทศการปฏิบัติงาน 

ตัวบงช้ี 12.4 รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการนําไปใชประโยชน 

ตัวบงช้ี 12.5 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการเสนอ

งานจากสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา ถามีตําแหนงงานวาง 
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องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี 

 ตัวบงช้ี 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 

ตัวบงช้ี 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา   

สหกิจศึกษา พนักงานท่ีปรึกษา และคณาจารย

นิเทศ 

ตัวบงช้ี 12.8 การดําเนินงานของเครือขาย

พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง 

 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดกําหนดรายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินในแตละตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

หลักการ 

สถาบันแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนท่ีอาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีที

สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบันตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ   

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

3.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 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 

 

ตัวบงช้ี จํานวน  1   ตัวบงชี้  คือ 

           ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ   

คําอธิบายตัวบงช้ี: ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสนับสนุนใน

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา ไดแก การประสานงานจัดหางานสหกิจศึกษา การ

ประสานงานการนิเทศงานสหกิจศึกษา การอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา การใหคําปรึกษาและการ

พัฒนาอาชีพแกนักศึกษา เปนตน ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึง ปรัชญาหรือปณิธานของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของศูนย    

สหกิจศึกษาฯ จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีระบุขางตน อีกท้ังตอง

คํานึงถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ เปนไปอยางมี

คุณภาพในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของสังคม 

แนวปฏิบัติท่ีด:ี 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ 

ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซ่ึงกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย 

2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย 

(target) ของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปนประจําอยางนอย

ปละ 2 ครั้ง และรายงานตอผูบริหารระดับและตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ  

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค (goal) 

เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธและ

แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน:  

1. ปรัชญาหรือปณิธานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

2. แผนกลยุทธแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ 

3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาหนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพ่ือกําหนดปรัชญาหรือ

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.  เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการรายงานการ

ดําเนินงานตัวบงชี้นี้ตอผูบริหารและตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณใน

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ  

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําศูนย         

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 

2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกฝายภายในศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติปของหนวยงาน ครบทุกพันธกิจ 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพเพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนย    

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8  ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปงบประมาณ 
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องคประกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมี

คณะกรรมการประจําศูนยทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  หนวยงาน

จะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ  เชน  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 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. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพ่ือสถาบันท่ีเปนเลิศ 2009-2010 

7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 

9. ประกาศทบวงสถาบัน เรื่องมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 

ตัวบงช้ี  จํานวน   5  ตัวบงชี้  คือ 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุก

ระดับของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

7.2 การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูองคกรแหงการเรียนรู 

7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.1: ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุก 

ระดับของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

ชนิดของตัวบงช้ี   : กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย คือคณะกรรมการ

ประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุกระดับของศูนยสหกิจศึกษาฯ หากคณะกรรมการ

ประจําหนวยงานและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา 

ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการ

ตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางท่ีถูกตองจะทําให

มหาวิทยาลัยเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

1. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ หรือ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึง ถึงประโยชนของหนวยงาน 

มหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและผูบริหารนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  :  ปการศึกษา 
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ตัวบงช้ี  7.2  การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูองคกรแหงการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  โดยมีการ

รวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ 

เพ่ือใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดกระบวนการในการบริหาร

จัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรูการคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึง

ขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการ

เรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งข้ึน 

เกณฑมาตรฐาน     :     ขอ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน/สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หนวยงาน/สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

 4.   มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(explicit knowledge) 

5.   มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ี

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑการประเมิน : 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปการศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี:  หนวยงานสถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจท่ีสอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับ

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการ

ตัดสินใจของผู บริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื ่อการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังนี้ระบบดังกลาวตองมี

ความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช  

 

เกณฑมาตรฐาน    :   ขอ 

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  

2. มีระบบปองกันและการสํารองขอมูลไวในอุปกรณ หรือระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือ

เปนประจําทุก 2 สัปดาห 

3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ  และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาไดระดับคะแนนไมต่ํากวา 

4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00  

5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการ

ดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 

6. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด  

 

เกณฑการประเมิน:   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ   

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปการศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.4:  ระบบบริหารความเส่ียง 

 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี: เพ่ือใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  

กิจกรรม  และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัว

เงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู

ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและ

โอกาสในการเกิด  เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา  รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน 

เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน  มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

 

เกณฑมาตรฐาน   :   ขอ 

1. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบ

พันธกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรวมเปนคณะทํางาน  

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน 

ตามบริบทของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตัวอยางเชน 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี)   
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง   
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6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป   

 

เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปการศึกษา 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  เปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการ

พัฒนาคุณภาพของสถาบัน  โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการ

ความรู  เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอ ุดมศ ึกษาระยะยาว  15 ป  ฉบ ับ ที ่ 2 (พ .ศ .2551-2565)  สํ าน ักงาน

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. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 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.) 

 

ตัวบงช้ี  จํานวน  1   ตัวบงชี้  คือ 

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ซ่ึงมหาวิทยาลัยตอง

สรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไป

ตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด 

ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงาน

ผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิต

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ 

พันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย  

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัย

ตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนดใน CHE QA Online  

3) มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย  

1)  การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําป ท่ี เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ 

คณะกรรมการประจําศูนย/สถาบัน และมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ  
3)  การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย    

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

7. มีสวนรวมของผู มีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา           

สถานประกอบการ และผูใชบริการตามภารกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอก

สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน  

 

เกณฑการประเมิน :  ขอ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1  ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  4 

หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปการศึกษา 
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องคประกอบท่ี  12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

หลักการ 

การดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสามารถแยกตามภารกิจหลักประกอบดวย การ

จัดสหกิจศึกษา และการพัฒนาอาชีพ โดยศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะทําหนาท่ีในการใหบริการ 

ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในลักษณะ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือให 3 ฝายท่ีเก่ียวของ 

ไดแก คณาจารย (สํานักวิชา) นักศึกษา สถานประกอบการ รวมกันจัดสหกิจศึกษาใหประสบความสําเร็จ ซ่ึง

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญคือความพึงพอใจของทุกฝายท่ีเก่ียวของตางไดรับประโยชนจากการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพอยางแทจริง 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

3.  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 

ตัวบงช้ี  จํานวน  8  ตัวบงชี้คือ 

ตัวบงชี้ 12.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 

ตัวบงชี้ 12.2  มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

ตัวบงชี้ 12.3 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 

ตัวบงชี้ 12.4 รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการนํา 

ไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ 12.5    รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาถามีตําแหนงงานวาง 

ตัวบงชี้ท 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 

ตัวบงชี้   12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีปรึกษา และคณาจารย 

นิเทศ 

ตัวบงชี้  12.8 การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
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ตัวบงช้ี 12.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยปอนเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  เพ่ือใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาสอดคลองตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาท่ีไดกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรท้ังในเรื่องจํานวนหนวยกิต 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ระยะเวลาและกระบวนการในการเตรียมความ

พรอมนักศึกษาใหนักศึกษามีพรอมทุกดานในการทํางานจริงสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว และมีการ

ทบทวนหลักสูตรสหกิจศึกษาทุกระยะเพ่ือใหหลักสูตรสหกิจศึกษามีความทันสมัยและสอดคลองตามความ

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 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

ทุกขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปการศึกษา 
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ตัวบงช้ี 12.2  มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : การดําเนินงานสหกิจศึกษาตองดําเนินการใหครบทุกดานทุกกระบวนการโดยเฉพาะ

กระบวนการท่ีสําคัญตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาท่ีทุกฝายตองใหความ

รวมมือตามบทบาทและหนาท่ีของแตละภาคีท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนนักศึกษา สถานศึกษา และสถาน

ประกอบการ เพ่ือจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ ใหนักศึกษาไดรับประสบการณจากการเรียนรูประสบการณจริงใน

สถานประกอบการท่ีไมมีอยูในสถานศึกษา จึงจําเปนตองมีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอนสห

กิจศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน:  ขอ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นป ตั้งแตชั้นปท่ี 1 จนถึงชั้นปท่ี 3 

2. มีการกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานและเง่ือนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานไดรับการรับรองจากประธาน

คณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา 

4. ลักษณะงานเปนโครงงานหรืองานประจําท่ีเนนประสบการณการทํางาน โดยมีจํานวน

ตําแหนงงานมากกวาจํานวนนักศึกษารอยละ 10 

5. มีการจัดคาตอบแทนและสวัสดิการในอัตราท่ีมีความเหมาะสมและจําเปนตามลักษณะงาน 

6. มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาใหมีความพรอมตอการ

ประกอบอาชีพโดยนักศึกษามีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 และผานเกณฑคะแนนรวมไมนอย

กวารอยละ 80 เชนเดียวกัน 

7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และคณาจารย

สาขาวิชาโดยนักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงาน และตองเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผล

รายวิชาสหกิจศึกษา 

8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ คณาจารยสาขาวิชา 

และพนักงานท่ีปรึกษา 

9.  มีการใหขอมูลลักษณะงานเ พ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก             

สถานประกอบการ โดยใหนักศึกษาเลือกสถานประกอบการดวยความสมัครใจ และเปดโอกาสให         

สถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษา 

10. มีการพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไปปฏิบัติงาน  

สหกิจศึกษา 
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เกณฑการประเมิน :     

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ     

5 ขอ 

มีการดําเนินการ     

6 ขอ 

มีการดําเนินการ     

7 ขอ 

มีการดําเนินการ

มากกวา 7 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปการศึกษา 
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ตัวบงช้ี 12.3 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : การประสานงานนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยฝายบริหารงานท่ัวไปเปน

ผูดําเนินการ โดยเริ่มจากเม่ือมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการท่ีรับ

นักศึกษาในแตละภาคการศึกษาแลว ฝายบริหารงานท่ัวไปจะรวบรวมนํามาจัดทําแผนการเดินทาง แจงใหแต

ละสํานักวิชากําหนดแผนนิเทศ ประมาณการคาใชจายและขอนุมัติในหลักการ นัดหมายสถานประกอบการ 

อํานวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง เพ่ือใหคณาจารยนิเทศสามารถนิเทศงานไดนักศึกษาไดตามกําหนดเวลา 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้ 

1.1 คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และผาน     

การอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจาก สกอ. 

1.2 คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

1.3 เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาตองนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือใหคณาจารยเขามานิเทศ        

     นักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

1.4  คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศงานไมนอยกวา 7 วัน กอน  

      กําหนดการนิเทศ 

1.5 คณาจารยตองมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

2. จํานวนการนิเทศไมต่ํากวา 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ 

3. พนักงานท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการเปนไปตามมาตรฐานบังคับ 

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) ระหวางพนักงานท่ีปรึกษากับ  

       คณาจารยนิเทศ นักศึกษากับอาจารยนิเทศ และประชุมรวมท้ังสามฝาย 

4.2  คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 
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4.3  การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

      สหกิจศึกษา โดยประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

4.4  การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ โดยประเมิน  

      จากความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษา 

4.5  คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผล

และใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาตามความจําเปนของแตละสาขาวิชา 

5. คณาจารยนิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา 

6. ในชวงระยะก่ึงกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการนําเสนอ

ความกาวหนาผลการปฏิบัติของนักศึกษา รวมกับพนักงานท่ีปรึกษา ในสถานประกอบการ

ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

7. ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการนําเสนอ

ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับพนักงานท่ีปรึกษา และผูบริหารองคกร และ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสถาน

ประกอบการท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

 

เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ        

2 ขอ 

มีการดําเนินการ        

3 ขอ 

มีการดําเนินการ        

4 ขอ 

มีการดําเนินการ        

5 ขอ 

มีการดําเนินการ

มากกวา 5 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปการศึกษา 
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ตัวบงช้ี 12.4 รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงช้ี: ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี   : การสนับสนุนและสงเสริมใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน    

สหกิจศึกษาไดผลมากท่ีสุดคือสถานประกอบการตองไดประโยชนจากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขา

ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการนําผลงานหรือโครงงานของนักศึกษาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไปใช

ประโยชนไดจริง ตัวชี้วัดนี้จึงเปนการวัดผลผลิตท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเปน

หลักประกันวาการจัดสหกิจศึกษามีประโยชนตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

เกณฑมาตรฐาน    :  รอยละ 

รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการนําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ 

30 - 39 

รอยละ 

40 - 49 

รอยละ 

50 - 59 

รอยละ 

60 - 69 

มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 70 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปการศึกษา 
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ตัวบงช้ี 12.5    รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาถามีตําแหนงงานวาง 

ชนิดของตัวบงช้ี: ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี : สหกิจศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูประสบการณนอกชั้นเรียนของนักศึกษาเพ่ือเติมเต็ม

ใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ มีความพรอมในการทํางานมากท่ีสุด ผลพลอยไดจากสหกิจศึกษาคือการได

งานทําของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประโยชนของสหกิจศึกษาในอีกมุมมองหนึ่ง

จึงเปนการสงเสริมการไดงานทําของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา ดังนั้นเพ่ือใหกระบวนการจัดสหกิจศึกษามี

ความสมบูรณและสงผลตอการไดงานทําของนักศึกษาจึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดการไดรับการเสนองานจากสถาน

ประกอบการท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถามีตําแหนงงานวาง 

เกณฑมาตรฐาน :  รอยละ 

รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถา

มีตําแหนงงานวาง 

เกณฑการประเมิน:   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ 

30 - 39 

รอยละ 

40 - 49 

รอยละ 

50 - 59 

รอยละ 

60 - 69 

มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 70 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ภาคการศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี : การจัดสหกิจศึกษา นอกจากการจัดสหกิจศึกษาในประเทศแลวเพ่ือใหนักศึกษาไดรับ

ประสบการณท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนกวาในประเทศ จึงมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเพ่ิมเติมประสบการณ

นอกประเทศ เนื่องจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติมีความแตกตางในเรื่องภาษา ประเพณี 

วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความเปนอยู นักศึกษาตองปรับตัวเพ่ือความอยูรอด โดยตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติจําเปนตองครอบคลุมกระบวนการสหกิจศึกษาท้ังกอน ระหวาง และหลังการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

เกณฑมาตรฐาน   : ขอ 

1. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวขอในแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 

2. มีจํานวนนักศึกษาเขารับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติไมนอยกวา 30 คน ตอ

ภาคการศึกษา 

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ท่ีเขารับการเตรียม

ความพรอมเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4. มีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากตางประเทศเปนไปตาม

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปรจําปงบประมาณ (KPIs) 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ท่ีผานการปฏิบัติงาน

ตางประเทศเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

6. มีรายงานการประชุมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการดําเนินการ        

2 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

3 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

4 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

5 ขอ 

มีผลการดําเนินการ

ครบ 6 ขอ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปการศึกษา 
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ตัวบงช้ี 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีปรึกษา และคณาจารยนิเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี : ผูมีสวนเก่ียวของสําคัญในการจัดสหกิจศึกษามีหลายฝาย ไดแก นักศึกษา พนักงานท่ี

ปรึกษา และคณาจารยนิเทศ ผลสําเร็จของสหกิจศึกษาจึงข้ึนอยูกับความรวมมือท้ัง 3 ฝาย ดังนั้นการวัดผล

สําเร็จการจัดสหกิจศึกษานอกจากการวัดผลในเชิงปริมาณแลวยังตองวัดในเชิงคุณภาพดวย เชน ความพึง

พอใจของทุกฝายท่ีเก่ียวของตอกระบวนการท่ีสําคัญของสหกิจศึกษาและครอบคลุมทุกภารกิจ ถาทุกฝายเกิด

ความพึงพอใจยอมสงผลตอคุณภาพในการจัดสหกิจศึกษาดวยในท่ีสุด ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 

5 ประเด็นสําคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา 

2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา 

3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพรอมในการปฏิบัติงานจริง 

5. ความพึงพอใจในการสรางโอกาสการตอยอดความรวมมือระหวางสถานศึกษาและ                

สถานประกอบการ 

สูตรการคํานวณ  : 
 

คะแนนความพึงพอใจของผูตอบ 

 จํานวนผูตอบท้ังหมด 

 
 

กรณีท่ีมีการประเมินหลายครั้งในปท่ีประเมิน ใหหาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมินรวมทุกครั้ง 

สูตรการคํานวณ  : 
 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทุกครั้งท่ีประเมิน 

 จํานวนครั้งของการประเมินท้ังหมดในปท่ีประเมิน 
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เกณฑการประเมิน :  ระดับ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

คะแนนต่ํากวาหรือ

เทากับ 1.50 

คะแนน 

1.51 – 2.50 

คะแนน 

2.51 - 3.50 

คะแนน 

3.51 – 4.50 

คะแนนมากกวา

หรือเทากับ 4.51  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ภาคการศึกษา 
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ตัวบงช้ี 12.8 การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (เครือขาย C) เปน

เครือขายท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (เครือขาย B) ซ่ึงจัดตั้งโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เพ่ือพัฒนาอุดมศึกษา และเปนเครือขายกลางเชื่อมโยงระหวาง 

สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศในการดําเนินภารกิจหลัก จํานวน 9 เครือขาย โดยทําหนาท่ีถายทอด

และผลักดันนโยบายเก่ียวกับการอุดมศึกษาผานทางเครือขายท่ีจัดตั้งข้ึน  สงเสริมสนับสนุนใหเครือขาย

ดําเนินงานตอบสนอง  นโยบายเก่ียวกับการอุดมศึกษา โดยมุงเนนการใช ทรัพยากรและองคความรูรวมกัน

ระหวางสถาบันอุดมศึกษา ผูประกอบการและชุมชนทองถ่ิน ใหคําแนะนําเรื่องการบริหารจัดการเครือขาย 

ตลอดจนการพัฒนาเครือขายใหมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และยั่งยืน และเปนศูนยกลางรับทราบรายงานผล

การดําเนินงานรวมท้ังติดตามประเมินผลเครือขายท่ีจัดตั้งข้ึน  โดยเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค

ตะวันออกฉียงเหนือตอนลาง มีภารกิจเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและความเขมแข็งในการบริหารงานสหกิจ

ศึกษาของสถาบันสมาชิก เพ่ือสรางมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันสมาชิก เพ่ือพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานสหกิจศึกษา และเพ่ือสงเสริมงานวิจัย และสรางความรวมมือตอยอดใน

สถาบันสมาชิก  มีสถาบันสมาชิก 17 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสถาบันแมขาย โดยมี

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนประธานคณะอนุกรรมการเครือขาย 

เกณฑมาตรฐาน   :   ขอ 

1. มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายจากสถาบันการศึกษาในเครือขายไมนอยกวา 

2 ใน 3 ของจํานวนสถาบันการศึกษาในเครือขายท้ังหมด 

2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายและสรุปรายงานการประชุมแจงผูท่ีเก่ียวของ

อยางนอยปการศึกษาละ  3 ครั้ง 

3. มีรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองจาก

คณะอนุกรรมการบริหารเครือขาย 

4. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติประจําปตอเครือขายอุดมศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

5. มีรายงานการประชุมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 
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เกณฑการประเมิน :   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการดําเนินการ        

1 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

2 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

3 ขอ 

มีผลการดําเนินการ        

4 ขอ 

มีผลการดําเนินการ

ครบ 5 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล:  ปงบประมาณ 
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ภาคผนวก  
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รายช่ือคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ประจําปการศึกษา 2555 

 

 

1. ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 

2. รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประธานคณะทํางาน 

3. หัวหนาฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา   คณะทํางาน  

4. หัวหนาฝายพัฒนาอาชีพ    คณะทํางาน 

5. หัวหนาฝายสารสนเทศสหกิจศึกษา   คณะทํางาน 

6. หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป    เลขานุการและคณะทํางาน 
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รายละเอียดแบบฟอรมตางๆ 
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แบบสอบถามนักศึกษาเตรียมสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 

Questionair_ID 

 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ  

       ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชน ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ เทานั้น 

 ขอใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระตามความคิดเห็นที่เปนจริงมากที่สุด  

  โดยกรอกคะแนนตามความคิดเห็น  และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)  

       5 = มากที่สุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง 2 = นอย  1 = นอยที่สุด -  ไมแสดงความคิดเห็น 

ขอขอบคุณ 
ศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

 

เปนนักศึกษาสาขาวิชา  __________________________________   ชั้นปที ่ _________    เพศ      ชาย   หญิง 

สวนท่ี 1  รูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ           

หัวขอพิจารณา 
 

ระดับความคิดเห็น /  

ความพึงพอใจ 
(1-5 หรือ -) 

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา  
    1.1 การกําหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาทุกคน  
    1.2 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง  
    1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งละ 16 สัปดาห  
    1.4 นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาตามจํานวนหนวยกิตท่ีหลักสูตรกําหนด    
2. การสมัครงานและการคัดเลือกนกัศึกษา  
    2.1 การกําหนดใหนักศึกษาสมคัรงานกอนไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา  
    2.2 นักศึกษาสมัครงานได 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการไดครั้งละ 1 แหง  
    2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีกําหนดใหนักศึกษาสมัครงาน  
    2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมสมคัรงานสหกิจศึกษา  
    2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน  
    2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ / สอบขอเขียน  
    2.7 สถานประกอบการใหสาขาวิชาเปนผูคัดเลือกนักศึกษา  
3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
     3.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษา (16.00-18.00 น.)  
     3.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (70 % จึงผานเกณฑการประเมิน)  
     3.3 ความเหมาะสมของหัวขอท่ีจัดอบรม / บรรยาย  
     3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย  
     3.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
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สวนท่ี 2  ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา           

หัวขอพิจารณา 
 

ระดับความคิดเห็น /  

ความพึงพอใจ 
(1-5 หรือ -) 

1. เอกสารท่ีนักศึกษาไดรับ ไดแก คูมอืสหกิจศึกษา ปฏิทินกิจกรรม และตารางการ    
       อบรม/บรรยายรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษา ชวยทําใหนักศึกษาเขาใจหลักการ แนวคิด  
       กระบวนการสหกิจศึกษา และเขาใจวิธีการดําเนินงานตางๆ ของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

 

2.    นักศึกษามีความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอท่ีจะอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได  

สวนท่ี 3  คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

หัวขอพิจารณา 
 

ระดับความคิดเห็น /  

ความพึงพอใจ 
(1-5 หรือ -) 

1. การใหบริการ : ทะเบียนนกัศึกษา  (กรณีไมเคยใชบริการไมตองตอบขอน้ี)            
    1.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)  
    1.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสภุาพ )  
    1.3 การกรอกแบบสํารวจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
    1.4 การยื่นคํารองตางๆ  
    1.5 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทะเบียนนักศึกษา  
2. การใหบริการ : การจัดหางาน  

     2.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)   
     2.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสภุาพ )  
     2.3 ความรู ความสามารถในการจัดหางานใหแกนักศึกษา  
     2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพ่ือประกาศใหนักศึกษาทราบ  
     2.5 การประกาศผลการคัดเลอืกตรงตามกําหนดการ  
     2.6 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา  
3. การใหบริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ  

     3.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)  

     3.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสภุาพ )  
     3.3 การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจดับรรยายเตรยีมสหกิจศึกษา  
     3.4 การใหคําปรึกษาท่ีเหมาะสมแกนักศึกษา  
     3.5 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา  
4. การใหบริการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     4.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind) (  

     4.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสภุาพ )   

     4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน   

     4.4 การอธิบายใหขอมลูตางๆ ท่ีเก่ียวกับระบบออนไลน   

     4.5 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา   

4. คุณภาพในการใหบริการโดยรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ  

ความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถามี) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



 
 

แบบสอบถามนักศึกษาเตรียมสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 

Questionair_ID 

 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ  

       ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชน ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ เทานั้น 

 ขอใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระตามความคิดเห็นที่เปนจริงมากที่สุด  

  โดยกรอกคะแนนตามความคิดเห็น  และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)  

        

ขอขอบคุณ 
ศูนยสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

 

เปนนักศึกษาสาขาวิชา  __________________________________   ชั้นปที ่ _________    เพศ      ชาย   หญิง 

สวนท่ี 1  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 การกําหนดใหนักศึกษาสมคัรงานกอนไปปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา  
    2.2 นักศึกษาสมัครงานได 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการไดครั้งละ 1 แหง  
    2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีกําหนดใหนักศึกษาสมัครงาน  
    2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมสมคัรงานสหกิจศึกษา  
    2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน  
    2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ / สอบขอเขียน  
3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
     3.1 การจัดตารางเรียนรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษา (16.00-18.00 น.)  
     3.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผานเกณฑการประเมิน)  
     3.3 ความเหมาะสมของหัวขอท่ีจัดอบรม / บรรยาย  
     3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย  
     3.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
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สวนท่ี 2  ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
(5 = เขาใจมากที่สุด 4 = เขาใจมาก 3 = เขาใจปานกลาง 2 = เขาใจนอย 1 = เขาใจนอยที่สุด -  ไมแสดงความคิดเห็น)   

หัวขอพิจารณา 
 

คะแนน 

1. เอกสารท่ีนักศึกษาไดรับ ไดแก คูมอืสหกิจศึกษา ปฏิทินกิจกรรม และตารางการ    
       อบรม/บรรยายรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษา ชวยทําใหนักศึกษาเขาใจหลักการ แนวคิด  
       กระบวนการสหกิจศึกษา และเขาใจวิธีการดําเนินงานตางๆ ของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

 

2.    นักศึกษามีความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอท่ีจะอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได  

สวนท่ี 3  คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ 
(5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจนอย 1 = พอใจนอยที่สุด -  ไมแสดงความคิดเห็น)   

หัวขอพิจารณา 
 

คะแนน 

1. การใหบริการ : ทะเบียนนกัศึกษา  (กรณีไมเคยใชบริการไมตองตอบขอน้ี)            
    1.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)  
    1.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสภุาพ )  
    1.3 การกรอกแบบสํารวจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
    1.4 การยื่นคํารองตางๆ  
    1.5 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทะเบียนนักศึกษา  
2. การใหบริการ : การจัดหางาน  

     2.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)   
     2.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสภุาพ )  
     2.3 ความรู ความสามารถในการจัดหางานใหแกนักศึกษา  
     2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพ่ือประกาศใหนักศึกษาทราบ  
     2.5 การประกาศผลการคัดเลอืกตรงตามกําหนดการ  
     2.6 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา  
3. การใหบริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ  

     3.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)  

     3.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสภุาพ )  
     3.3 การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจดับรรยายเตรยีมสหกิจศึกษา  
     3.4 การใหคําปรึกษาท่ีเหมาะสมแกนักศึกษา  
     3.5 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา  
4. การใหบริการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     4.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)   

     4.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสภุาพ )   

     4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน   

     4.4 การอธิบายใหขอมลูตางๆ ท่ีเก่ียวกับระบบออนไลน   

     4.5 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา   

สวนที่ 4 คุณภาพในการใหบริการโดยรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ  
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สวนท่ี 5  ใหนักศึกษาประเมินตนเองในความคิดเห็นท่ีนักศึกษามีตอความสามารถของตนเอง  ณ ปจจุบัน 

หัวขอพิจารณา 
 

คะแนน 

ใหนักศึกษาประเมินวา ณ ขณะนี้นักศึกษามีคุณลกัษณะเหลานี้ดีมากนอยเพียงใด 
โดย 5=ดีมากท่ีสุด 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 ความสามารถในการเรยีนรู  
     1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตดัสินใจ  
     1.10 ความคิดริเริม่ในการสรางงาน และเสนอความคิด  
     1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน  
     1.12 การตอบสนองตอการสั่งการ  
     1.13 ความรับผิดชอบ  เปนผูท่ีไววางใจได  
     1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏบัิติตามวัฒนธรรมขององคกร  
     1.15 ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ  
     1.16 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ  
     1.17 มนุษยสัมพันธ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
     1.18 ความเปนผูนํา  
     1.19 คุณธรรม จรยิธรรม  
     1.20 ทักษะดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ   
ความคิดเห็นตอประโยชนของสหกิจศึกษาในการเขาสูงานอาชีพหลังเสร็จการศึกษา  
ใหนักศึกษาระบุวาสหกจิศึกษาจะเอ้ือประโยชนตอไปนี้ไดมากนอยเพียงใด  
โดย 5=มากท่ีสุด 4= มาก 3=ปานกลาง 2= นอย 1= นอยท่ีสุด 

 

      2.1 คาดวาผลการเรยีนจะดีข้ึนหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจ  
วิชาการมากข้ึน 

 

      2.2 ทําใหรูความถนัดของตนเองท่ีจะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง  

      2.3 ทําใหมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง  
      2.4 เสริมสรางทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงานเร็ว และงานด ี  
      2.5 มโีอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเรจ็การศึกษา  

2.6 เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตท่ีมศีักยภาพท่ีดีกวา  
      2.7 เมื่อเขาทํางานหลังจากจบการศึกษาคาดวาจะลดระยะเวลาในการปรับตัว/เรียนรูงานลงได  
  

ความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถามี) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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ประเดน็ความคิดเห็น 

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

TERM 

หมายเหตุ 

 
        
    

คําช้ีแจง 
โปรดเติมขอความในชองวาง  และกาเคร่ืองหมาย    ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี ้

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 
 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อสถานประกอบการ____________________________________________________________________________________ 

1.2 สถานที่ตัง้ 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.___________________สาขาวชิา____________ 

         1.4.4 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________ 

         1.4.5 ______________________________________Job No.___________________สาขาวชิา____________ 

สวนท่ี 2   การใหบรกิารของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

 ระดับความคิดเห็น  
 5 4 3 2 1 -  

    1. การนัดหมายสถานประกอบการ        
    2. แผนที่สถานประกอบการ        
    3. การจัดเตรียมแฟมประวัตินักศึกษา        
    4. กรณีใชรถยนต มทส        
          - การขับรถ        
         -  ความสุภาพ        
         -  การตรงตอเวลา        
     5. อ่ืน  ๆ        

ลงชื่อ…………………………………………….. 

            (___________________________________) 
             อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผูนิเทศงาน 

      วันที่นิเทศ _____/_______/_______ 

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ID 

 

รายนามผูรวมนิเทศงาน 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 
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ID 

สวนท่ี 3   คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผน ตอสถานประกอบการ 1 แหง)  

 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 - 

1. ความเขาใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา       
    1.1  ผูบริหาร       
    1.2  เจาหนาที่ฝายบุคคล       
    1.3  พนักงานทีป่รึกษา (Job Supervisor)       
2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัต ิ       
    2.1  ปริมาณงานมีความเหมาะสม       
    2.2  คุณภาพงานตรงตามลกัษณะของสาขาวชิาชีพ       
    2.3  ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเสี่ยงหรือกอใหเกิดอันตราย       
3. การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา       
    3.1  การประสานงานภายในสถานประกอบการระหวางฝายบุคคล 
           และ Job Supervisor เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

      

    3.2  ฝายบุคคล/ผูที่เก่ียวของ มีการปฐมนิเทศ แนะนาํกฎระเบียบตางๆ 
           ขององคกรใหนักศึกษาทราบ 

      

    3.3  มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสปัดาหแรกที่เขางาน       
    3.4  Job Supervisor  มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขาวชิาชีพ 
           ของนักศึกษา 

      

    3.5  Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัตงิาน       
    3.6  Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษา 
           อยางเหมาะสม 

      

    3.7  มีการจัดทําแผนการทาํงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน       
    3.8  มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยางเหมาะสม       
    3.9  จัดสวัสดิการ (ท่ีพัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ) ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม       
    3.10  มีความพรอมดานอุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน       

3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัตงิาน และรายงานของ 
นักศึกษา 

      

4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงน้ี       

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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สวนท่ี 4   คุณภาพนักศึกษา (1 แผน ตอนักศึกษา 1 ราย) 

   4.1 ชื่อนักศึกษา _________________________________________4.2 สาขาวิชา ______________________ 

   4.3 เอกสารที่นักศึกษาสงกลบัระหวางปฏิบัติงาน              4.4 หมายเลขงาน ___________________ 

          แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางปฏิบัติงาน (FM:CO4-2-05) 

 แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน และพนักงานทีป่รึกษา (FM:CO4-2-06) 

 แบบแจงแผนการปฏิบัตงิาน (FM:CO4-2-07) 

 แบบแจงโครงรางรายงาน (FM:CO4-2-08) 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 - 

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่        
    1.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย       
    1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน       
    1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานทีป่ฏิบัติอยูเสมอ       
    1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสงูสุด       
    1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน       
2. ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน       
    2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที ่       
    2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู       
    2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบัติการ       
    2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลาํดับความสาํคัญของงาน       
    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 รักษาความลบัองคกร       
    3.6 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค       
    3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็น       
    3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ       
    3.9 มีความสามารถในการทาํงานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน       
    3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดสุิ้นเปลืองตางๆ       

4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนน้ี       

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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ประเดน็ความคิดเห็น 

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

TERM 

หมายเหตุ 

 
        
    

คําช้ีแจง 
โปรดเติมขอความในชองวาง  และกาเคร่ืองหมาย    ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี ้

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 
 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อสถานประกอบการ____________________________________________________________________________________ 

1.2 สถานที่ตัง้ 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.___________________สาขาวชิา____________ 

         1.4.4 ______________________________________Job No.___________________สาขาวิชา____________ 

         1.4.5 ______________________________________Job No.___________________สาขาวชิา____________ 

สวนท่ี 2   การใหบรกิารของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

 ระดับความคิดเห็น  
 5 4 3 2 1 -  

    1. การนัดหมายสถานประกอบการ        
    2. แผนที่สถานประกอบการ        
    3. การจัดเตรียมแฟมประวัตินักศึกษา        
    4. กรณีใชรถยนต มทส        
          - การขับรถ        
         -  ความสุภาพ        
         -  การตรงตอเวลา        
     5. อ่ืน  ๆ        

ลงชื่อ…………………………………………….. 

            (___________________________________) 
             อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผูนิเทศงาน 

      วันที่นิเทศ _____/_______/_______ 

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ID 

 

รายนามผูรวมนิเทศงาน 

1. 

__________________________________ 
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สวนท่ี 3   คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผน ตอสถานประกอบการ 1 แหง)  

 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 - 

1. ความเขาใจในแนวคิดของสหกิจศึกษา       
    1.1  ผูบริหาร       
    1.2  เจาหนาที่ฝายบุคคล       
    1.3  พนักงานทีป่รึกษา (Job Supervisor)       
2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัต ิ       
    2.1  ปริมาณงานมีความเหมาะสม       
    2.2  คุณภาพงานตรงตามลกัษณะของสาขาวชิาชีพ       
    2.3  ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเสี่ยงหรือกอใหเกิดอันตราย       
3. การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา       
    3.1  การประสานงานภายในสถานประกอบการระหวางฝายบุคคล 
           และ Job Supervisor เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

      

    3.2  ฝายบุคคล/ผูที่เก่ียวของ มีการปฐมนิเทศ แนะนาํกฎระเบียบตางๆ 
           ขององคกรใหนักศึกษาทราบ 

      

    3.3  มี Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสปัดาหแรกที่เขางาน       
    3.4  Job Supervisor  มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขาวชิาชีพ 
           ของนักศึกษา 

      

    3.5  Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัตงิาน       
    3.6  Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษา 
           อยางเหมาะสม 

      

    3.7  มีการจัดทําแผนการทาํงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน       
    3.8  มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยางเหมาะสม       
    3.9  จัดสวัสดิการ (ท่ีพัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ) ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม       
    3.10  มีความพรอมดานอุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน       

3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัตงิาน และรายงานของ 
นักศึกษา 

      

4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงน้ี       

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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สวนท่ี 4   คุณภาพนักศึกษา (1 แผน ตอนักศึกษา 1 ราย) 

   4.1 ชื่อนักศึกษา _________________________________________4.2 สาขาวิชา ______________________ 

   4.3 เอกสารที่นักศึกษาสงกลบัระหวางปฏิบัติงาน              4.4 หมายเลขงาน ___________________ 

          แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางปฏิบัติงาน (FM:CO4-2-05) 

 แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน และพนักงานทีป่รึกษา (FM:CO4-2-06) 

 แบบแจงแผนการปฏิบัตงิาน (FM:CO4-2-07) 

 แบบแจงโครงรางรายงาน (FM:CO4-2-08) 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 - 

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่        
    1.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย       
    1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน       
    1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานทีป่ฏิบัติอยูเสมอ       
    1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสงูสุด       
    1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน       
2. ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน       
    2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที ่       
    2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู       
    2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบัติการ       
    2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลาํดับความสาํคัญของงาน       
    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 รักษาความลบัองคกร       
    3.6 มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค       
    3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็น       
    3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ       
    3.9 มีความสามารถในการทาํงานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน       
    3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดสุิ้นเปลืองตางๆ       

4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนน้ี       

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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สวนที่ 5 ประโยชนที่คณาจารยไดรับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 - 

5. ประโยชนที่สาขาวิชาไดรับจากสหกิจศึกษา        
    5.1 ไดรับขอมูลจากสถานประกอบการมาพัฒนารายวิชา/หลักสูตรให   
         ทันสมัยและเหมาะสม 

      

    5.2 ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการสรางความรวมมือทางวิชาการ  
         ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในอนาคต 

      

    5.3 คณาจารยไดมีโอกาสเยีย่มสถานประกอบการทําใหไดรับประสบการณ 
         เพิ่มเติมเปนประโยชนตอการสอนรายวิชาที่รับผดิชอบ 

      

    5.4 ไดมีโอกาสตอยอดโครงงานของนักศึกษาเปนงานวิจัยหรือบริการ 
          วิชาชีพ 
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คําช้ีแจง   

 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน 

 2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 24 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล 

 3. โปรดใหคะแนนในชอง                   ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเคร่ืองหมาย - และโปรดให
ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)  5 = มากที่สุด    4 = มาก     3 =  ปานกลาง  2 = นอย    1 = นอยที่สุด 

 4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา ”ลับ” และใหนักศึกษานําสงสํานักงาน        
ศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย  

  

เรียน  ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

            ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 

 

ขอมูลท่ัวไป/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 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  
COOP  STUDENT  PERFORMANCE  APPRAISAL 
 

 

JOB NO. 

ID No. 

หมายเลขเอกสาร 
 
 

แกไขครั้งที่    08 
 
 

 

FM:CO4-2-09 
 

วันที่บังคับใช   31 ตุลาคม 2551 
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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 
     การดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
 

8. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 

    ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) 
    สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับข้ันตอนที่ดี  
    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 
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ความรับผิดชอบตอหนาท่ี/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. ความสามารถเร่ิมตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative or Self Starter) 

      เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเร่ิมทํางานไดเอง 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 และอ่ืน ๆ 

16. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills) 

      สามารถรวมงานกับผูอ่ืน 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 และอ่ืน ๆ 

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 

      มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน 
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โปรดใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา/Please give comments on the student. 

19. จุดเดนของนักศึกษา/Strength 20. ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement 

  

  

  

  

21. หากนักศึกษาผูน้ีสําเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการน้ีหรือไม (หากมีโอกาสเลือก) 

      Once this student graduate, will you be interested to offer him/her a job? 
       (     )  รับ /Yes       (     )  ไมแนใจ/Not sure        (     )  ไมรับ/No 

22. สรุปโดยภาพรวมทานมีความคิดเห็นตอคุณภาพนักศึกษาคนน้ีในระดับ 

5 = ยอดเยี่ยม (Outstanding)               4 = ดีมาก   (Very good)        3 =  พอใจ  (Satisfactory) 

2 =  คาบเสน (Marginal)               1 = ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตอศูนยสหกิจศึกษาฯ (โปรดใสระดบัคะแนน 5 = มากท่ีสุด      1 = นอยท่ีสุด ) 
หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

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 จํานวนคร้ังที่อาจารยมานิเทศมีความเพียงพอ (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  
   
24. ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม/Other Comments 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ลงชื่อ/Evaluator’s Signature.........................……………….…  

                                            (.................…………………….…) 

               ตําแหนง/Position.....................................…………. 

  วันที่/Date.........……..............................….……….. 

หมายเหตุ :   
หากศูนยฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดนักศึกษาจะไมผานการ
ประเมินผล 
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คําช้ีแจง   

 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) หากไมมีขอมูลใหใสเคร่ืองหมาย - และโปรดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)   

 4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว  โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา ”ลับ”   และใหนักศึกษานําสงสํานักงานศูนย
สหกิจศึกษาฯ ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย  

  

เรียน  ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

            ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 

 

ขอมูลท่ัวไป 

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 

 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  
COOP  STUDENT  PERFORMANCE  APPRAISAL 
 

 

JOB NO. 

ID No. 

หมายเลขเอกสาร 
 
 

แกไขครั้งที่    10 
 
 

 

FM:CO4-2-09 
 

วนัที่บังคับใช   15 กันยายน 2555 
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ความรูความสามารถ 

หัวขอประเมิน 

3. ความรูความสามารถทางวิชาการ 
    นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย     

 
4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ 
     ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา 
     ความรูไปประยุกตใชงาน 
 
5. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ  

   หลังจากพนักงานนิเทศงานฯ สอนวิธีการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาในคร้ังแรก คร้ังตอไป 

   นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ  

 6. วิจารณญาณ การวิเคราะห และการตัดสินใจ 

    ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ 
     กอนการตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง 
 
7. การจัดการและวางแผน  

    นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ ลําดับความสําคัญของงาน และการวางแผน 
     การดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
 
8. ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ 

    ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) 
    สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับข้ันตอนที่ดี  
    ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน  รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ 
 
9. การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ  

     เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาต ิ
     (ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวตางชาติ หรือที่ใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร) 

 
10. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย 

     สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตามตําแหนงงาน (Job Position) และลักษณะงาน 
    (Job Description) ที่มอบหมายไดอยางเหมาะสม 

 

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

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. ความคิดริเร่ิมในการทํางานและการเสนอความคิดเห็น 

      เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเร่ิมทํางานไดเอง 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 

      สามารถรวมงานกับผูอ่ืน การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนที่รักใคร 
      ชอบพอของผูรวมงาน เปนผูที่ชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน 

17. ความม่ันใจในตนเอง 

      มีความสามารถแกปญหา รับมือกับปญหาตาง  ๆ เผชิญหนากับความทาทาย หรืออุปสรรคตางๆ  

      ในชีวิตได  เชื่อมั่นในความคิด และความสามารถของตัวเอง     สามารถเลือกวิธีการตัดสินใจที่ถูกตอง มีความรูสึกที่ดี   

      ใหกับตนเอง ไววางใจตนเองวามีความสามารถ มีพลัง มีประสิทธิภาพ และพึ่งพาตนเองได  เปนตน 

18. ความเปนผูนํา 

      มีความสามารถทําใหคนอ่ืนใหความรวมมือ สามารถชักจูง โนมนาว ชี้แนะ แนะนํา ใหบุคคลอ่ืน 

     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 เอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน 
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โปรดใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 

21. จุดเดนของนักศึกษา 22. ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา 

  

  

  

  

23. ในอนาคต ทานสนใจจะรับนักศึกษาเขาทํางานในสถานประกอบการน้ีหรือไม 

       (     )  รับ                        (     )  ไมแนใจ                      (     )  ไมรับ 

24. สรุปโดยภาพรวมทานมีความคิดเห็นตอคุณภาพนักศึกษาคนน้ีในระดับ 

5 = ยอดเยี่ยม (Outstanding)               4 = ดีมาก   (Very good)        3 =  พอใจ  (Satisfactory) 

2 =  คาบเสน (Marginal)               1 = ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตอสหกิจศึกษา (โปรดใสระดับคะแนน 5 = มากท่ีสุด      1 = นอยท่ีสุด ) 

หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

25.1 สหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน 

       25.1.1 ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาทีไ่ปปฏิบัติงาน          

 

 

       25.1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง   

       25.1.3 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต   

25.2 ดานหลักสูตร  

      25.2.1  การกําหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาทุกคน  

      25.2.2  มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกสหกิจศึกษา  

      25.2.3  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 คร้ัง คร้ังละ 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 ระดับความคิดเห็น 

        25.3.7 จํานวนคร้ังที่อาจารยมานิเทศมีความเพียงพอ  

        25.3.8 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย  

25.4 ความพึงพอใจตอการใหบริการ/ประสานงานของศูนยสหกิจศึกษา  

 

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/เคร่ืองมือ 

 (    )  อ่ืน ๆ (ถามี).............................................................................. 

 

 27. ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 ลงชื่อ .........................……………….………….. 

                          (............................…………………….…) 

                ตําแหนง ..........................................….………. 

   วันที่ .........……..............................…...……….. 

หมายเหตุ :   
ขอความกรุณาตอบแบบประเมินผลภายใน
เวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้หากศูนยฯ ไมไดรับแบบ
ประเมินนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดนักศึกษา
จะไมผานการประเมินผล 
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คําช้ีแจง   

 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่

ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน 

 2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล 

 3. โปรดใหคะแนนในชอง                                ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเคร่ืองหมาย – 

และโปรดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี) 

 4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว    โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตราลับ  และใหนักศึกษานําสงสํานักงาน         

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย  
  

เรียน  ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

            ขอแจงผลประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไป/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) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

2. บทคัดยอ (Abstract) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

3. สารบัญ  สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

4. วัตถุประสงค (Objectives) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา  
COOP  REPORT APPRAIS AL  
 

5 คะแนน 

JOB NO. 

ID No. 

หมายเลขเอกสาร 
 
 

แกไขครั้งที่    09 
 
 

 

FM:CO4-2-10 
 

วันที่บังคับใช   31 ตุลาคม 2551 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

คะแนน 
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หัวขอประเมิน/Items 

5. วิธีการศึกษา (Method of Education) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

6. ผลการศึกษา (Result) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

7. วิเคราะหผลการศึกษา (Analysis) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

9. ขอเสนอแนะ (Recommendation) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

10. สํานวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

11. ความถูกตองตัวสะกด (Spelling) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเลม (Pattern) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

13. เอกสารอางอิง (References) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

14. ภาคผนวก (Appendix) 

........................…….....................................................................................……........................................…... 

 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม/Other Comments 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ลงชื่อ/Evaluator’s Signature.........................……………………  

                                            (.................…………………………) 

               ตําแหนง/Position.....................................…………… 

               วันที่/Date.........……..............................….…………. 

หมายเหตุ : หากศูนยฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

                   นักศึกษาจะไมผานการประเมินผล 
 

สําหรับเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา/Coop Staff Only 
คะแนนรวม ขอ 1-14        =   _____   คะแนน  

                      รวม       =  _____  คะแนน                
                              100 

5 คะแนน 

20 คะแนน 

10 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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