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คํานํา 

 

 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report: SAR) ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคม           

สหกิจศึกษาไทย เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน การวิเคราะห และการประเมินผลการปฏิบัติงานใน     

ปการศึกษา 2555 ประกอบดวย 4 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ รายงานฉบับนี้เกิดข้ึนจากการระดมสมอง

ของพนักงานภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ ทุกคน ท้ังนี้ผลการประเมินคาดวาจะมีประโยชนอยางยิ่งตอการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในปการศึกษาตอไป และมีประโยชนตอการ

ประเมินศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยผูประเมินภายนอกองคกร  

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีใหการสนับสนุนขอมูลท่ีมี

ประโยชนตอการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานฉบับนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความบกพรองหรือ

นําเสนอขอมูลท่ีผิดพลาดประการใด ศูนยสหกิจศึกษาฯ ยินดีนอมรับขอเสนอแนะจากทานท่ีจะกอ

ประโยชนตอการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ตอไป 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร 
ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ประจําปการศึกษา 2555 จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพในรอบปการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) โดยมีการพัฒนาตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ

กับมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคม           

สหกิจศึกษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใน

มิติตางๆ ประกอบดวย 4 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ 

ในปการศึกษา 2555 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีผลการประเมินโดยรวมเฉลี่ย 4.63 (จาก

ระดับคะแนน 5) ประกอบดวย 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

ประกอบดวยตัวบงชี้ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน เพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปรนโยบายสูการปฏิบัติงานขององคกร จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการ

ประเมินในระดับคะแนน 5 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริหารและการจัดการ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาองคกรประกอบดวย 

4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5  

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ประกอบดวยตัวบงชี้ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการประกัน

คุณภาพภายใน จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4 

องคประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ประกอบดวยตัวบงชี้ดานการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 8 ตัว

บงชี้ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5 จํานวน 5 ตัวบงชี้ ระดับคะแนน 4 จํานวน 2 ตัวบงชี้ และระดับ

คะแนน 3 จํานวน 1 ตัวบงชี้  

จากผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย         

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอสรุปจุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขของหนวยงาน ดังนี้ 
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จุดเดน 

• มีการดําเนินงานอยูภายใตระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

• มีการควบคุม การกํากับ การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปท่ีสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร 

• มีระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาชวยใหการดําเนินงานมีความคลองตัว สามารถควบคุมความเสี่ยงท่ีมีผล

การตอการดําเนินงาน  

• ลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชา และนักศึกษาทุกคนไดรับการนิเทศ

จากคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา  

• สถานประกอบการไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักศึกษาสวนใหญมีโอกาสไดงาน

ทําหลังจากสําเร็จการศึกษา  

• มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

 

แนวทางเสริมจุดเดน 

• ควรมีโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย  

• ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลสถานประกอบการแบบระบบเปดหรือ Co-op Pedia  

• ควรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาแบบ Real Time เพ่ือลด

ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหเหลือนอยท่ีสุด  

• ควรมีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหไดตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

• ควรมีการพัฒนาเนื้อหาและวิธีการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการมากท่ีสุด 

• ควรมีการสรางรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาเพ่ือใหเกิดประโยชน

ตอสถานประกอบการ  

• ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาใหครวบคลุมทุกภารกิจเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาและเปนการลดการใชกระดาษ  

• ควรมีการสนับสนุนใหพนักงานสายปฏิบัติการทําวิจัยสถาบัน เชน คุณภาพบัณฑิต มทส. เปรียบเทียบกับ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีอยูในระดับเดียวกัน  

• ควรมีการขยายเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 



ก-3 
 

จุดออน 

• คณาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาสวนใหญยังไมผานการอบรมจากหนวยงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง  

• ขาดการจัดพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ

นักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

• ขาดการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา 

คณาจารยนิเทศ และคณาจารยสาขาวิชา  

• ขาดการมีสวนรวมของคณาจารยนิเทศในการเขารวมรับฟงการนําเสนอความกาวหนาและผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  

• จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีมีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศมีจํานวนนอย 

• จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาตางชาติท่ีมีความสนใจมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนนอย 

 

แนวทางการแกไขจุดออน 

• ควรมีการสงคณาจารยนิเทศเขารับการอบรมกับหนวยงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) รับรอง หรือจัดอบรมคณาจารยนิเทศ มทส. รวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

• เพ่ิมโอกาสหรือชองทางใหนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศไดมีโอกาสพบกันเพ่ือเตรียม

ความพรอมใหกับนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน การจัด Co-op Job fair  

• ควรมีการกระตุนใหสถานประกอบการเห็นความสําคัญของการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา    

สหกิจศึกษาในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ มหาวิทยาลัย 

• เพ่ิมโอกาสใหคณาจารยนิเทศไดเขารวมรับฟงการนําเสนอความกาวหนาและผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการโดยจัดใหมีการนิเทศงานควบคูกับกิจกรรมการนําเสนอ

ความกาวหนาการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

• ควรมีการจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีมีความสนใจ มีผลการเรียนดี แตขาดทุน

ทรัพย  

• ควรมีการขยายเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  

 

การดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (หากมี) 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติตั้งแตการเตรียมความพรอมนักศึกษา 

การจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ ผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 2555 พบวาทําไดมากกวา 

KPIs ท่ีตั้งไว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัลสถานศึกษาดําเนินงานสหกิจ
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ศึกษานานาชาติดีเดนระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 5 วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย

แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา 

 

 



สารบัญ 

 

 

           หนา 

 

บทสรุปผูบริหาร           ก 

สวนท่ี 1 บทนํา      

1. ความเปนมา 1 

2. ปรัชญา 4 

3. วิสัยทัศน 4 

4. พันธกิจ 4 

5. โครงสรางองคกรและการบริหาร  

   5.1 โครงสรางการบริหาร 5 

   5.2 คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 7 

6. บุคลากร 7 

7. ภาระหนาท่ีและการบริการ 8 

8. งบประมาณ 10 

9. ผลการดําเนินงาน  
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

1. ความเปนมา 

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

และเริ่มจัดการเรียนการสอนในป พ.ศ. 2536 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประสบการณ

วิชาชีพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานมากท่ีสุด ศาสตราจารย 

ดร. วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีผูกอตั้ง เปนบุคคลแรกท่ีนําระบบสหกิจศึกษาเขามาใชในประเทศไทยท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และไดบัญญัติ ศัพทคําวา “สหกิจศึกษา” (Cooperative 

Education) โดยจัดการศึกษาระบบไตรภาคเพ่ือรองรับสหกิจศึกษาไวตั้งแตตน 

การจัดหลักสูตรแบบ “สหกิจศึกษา” ถือวาเปน “นวัตกรรมหลักสูตร” ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี โดยเปนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาท่ีดําเนินรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพ่ือใหไดการศึกษาท่ีดีเปนไปตามมาตรฐานวิชาการ 

มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงาน  

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีพัฒนาการดาน          

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ดังนี้ 

ป พ.ศ. 2536 

• จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประสบการณการปฏิบัติงานในสถานประกอบการข้ึน 

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย            

สภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนจากองคกรเอกชนท่ีมีชื่อเสียง และกรรมการจาก

ภายในมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารยจากสํานักวิชา 

• ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีมีความโดดเดนดานสหกิจศึกษา 

• จัดการฝกอบรมสัมมนาใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ        

สหกิจศึกษา พรอมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ 

• ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนไดทราบและเขาใจถึงหลักสูตร       

สหกิจศึกษา 

ป พ.ศ. 2537 

• จัดตั้ง “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เปนหนวยงานกลางทําหนาท่ีประสานงาน

ระหวางสถานประกอบการ คณาจารย และนักศึกษา 

• เขารวมเปนสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative 

Education: WACE) 
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ป พ.ศ. 2538 

• สงนักศึกษาสหกิจศึกษารุนแรก จํานวน 123 คนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน             

สถานประกอบการในประเทศและตางประเทศ โดยถือเปนหลักสูตรเลือก สําหรับการ

คัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรกําหนดผลการเรียนเกรดเฉลี่ย

สะสมมากกวา 2.50 และมีความประพฤติดี สวนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรกําหนดผล

การเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 2.00 เกรดเฉลี่ยสะสมในวิชาชีพมากกวา 2.00 และมี

ความประพฤติดี 

ป พ.ศ. 2540 

• หลักสูตรสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 

• สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบรับรองและมอบสัมฤทธิบัตร          

สหกิจศึกษาแกนักศึกษาท่ีผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคน 

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 และ

สถาบันอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศในเวลาตอมา 

ป พ.ศ. 2551 

• เปนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 เรื่อง “การดําเนินงานสหกิจศึกษาอยาง

ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

• ปรับสถานภาพหนวยงานจาก “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” เปน           

“ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” 

ป พ.ศ. 2552 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดประกาศเกียรติคุณให ศาสตราจารย       

ดร. วิจิตร ศรีสอาน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและอธิการบดีผูกอตั้ง มทส. เปน       

“บิดาแหงสหกิจศึกษาไทย” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 1  
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ป พ.ศ. 2553 

• ไดรับรางวัล “สถานศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษาดี เดน ระดับชาติ” และ         

ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา อธิการบดี มทส. ไดรับรางวัล “ผูบริหารสหกิจศึกษาใน

สถานศึกษาดีเดนระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 2  

ป พ.ศ. 2554 

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

สถานศึกษาดีเดนระดับชาติ” เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 3  

• ไดรับรางวัล "โครงงาน/งานประจําสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ" ประเภทสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และการจัดการ ชื่อโครงงาน การลดน้ําตาล Reject ท่ีมีสาเหตุจากรถ 

Forklift เหลือไมเกิน 0.0125% โดย นางสาวปทมา อนิวัตกุลชัย สาขาวิชาเทคโนโลยี     

การจัดการ (การจัดการโลจิสติกส) เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 3 

• เปนเจาภาพรวมในการจัดสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ เรื่อง การพัฒนาสหกิจศึกษา

นานาชาติและขยายเครือขายความรวมมือ (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 (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) ปฏิบัติงาน ณ บริษัท Bit 

Management Software GmbH  ประเทศเยอรมนี เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย   ครั้งท่ี 4 

• ไดรับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขาย เรื่อง กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูผล

สะทอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 4 

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 

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 
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• 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 

2. ปรัชญา 

สหกิจศึกษาเสริมสรางบัณฑิตให รูจักตน รูจักคน รูจักงาน  

3. วิสัยทัศน 

มุงม่ันใหบริการท่ีเปนเลิศ และดํารงความเปนผูนําสหกิจศึกษาของประเทศเพ่ือเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

4. พันธกิจ 

1) จัดหางานสหกิจศึกษาท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา และตรงกับ

สาขาวิชาชีพ 
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2)  จั ด เตรี ยมความพร อมนั ก ศึกษา ใน ทุก  ๆ  ด าน ท่ีจํ า เปนต อการปฏิบั ติ ง าน ใน               

สถานประกอบการกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3) ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาไดอยางทันทวงที ถูกตอง แมนยํา สอดคลองกับ     

ความตองการของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

4) พัฒนาอาชีพนักศึกษาท่ีตอเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานในประเทศ 

5. โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

5.1 โครงสรางการบริหารงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา มีการบริหารจัดการท่ีใชระบบแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” 

โดยมีคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กํากับ ดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตาม

แผนและนโยบายท่ีกําหนด  โดยมีโครงสรางองคกรและการแบงสวนงานดังนี้ 
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รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

รองอธิการบดี 

ฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คณะกรรมการประจําศูนยฯ 

 
หัวหนาฝาย 
พัฒนาอาชีพ 

 

- งานเตรียมความ
พรอมนักศึกษา 
- งานพัฒนาอาชีพ 
- งานกิจกรรมเรยีนรู
ผลสะทอนกลับของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
 

 
หัวหนาฝาย

บริหารงานท่ัวไป 
 
 

- งานประสานการ
นิเทศงานสหกิจศึกษา 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงิน 
งบประมาณและการ
วางแผน 
- งานประสานการ
ประชุม 
- งานพัสดุ 

 
หัวหนาฝาย
สารสนเทศ 
สหกิจศึกษา 

 
- งานดูแล ปรับปรุง 

และพัฒนาเว็บไซต  

- งานพัฒนาระบบ 

MIS ของศูนยฯ 

- งานแบบสอบถาม 

ขอสอบและเอกสาร

ออนไลนตาง ๆ  

-งานสนับสนุนขอมูล

แกฝายตาง ๆ  

 
หัวหนาฝายพัฒนา 
งานสหกิจศึกษา 

- งานพัฒนาคุณภาพ
งานสหกิจศึกษา 
- งานพัฒนาเครือขาย
สหกิจศึกษา 
- งานพัฒนาเครือขาย
บัณฑิต มทส. 
- งานสหกิจศึกษา
นานาชาติ 
- งานจัดการลูคา
สัมพันธ 
-งานแนะแนวให
คําปรึกษาแกนักศึกษา 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 
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5.2 คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนคณะผูบริหารสูงสุดมีบทบาท

หนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ รวมท้ังการใหคําแนะนําปรึกษา

เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ดําเนินการไดสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย     ซ่ึง

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวย 

1. อธิการบดี       ประธาน 

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ     รองประธาน 

3. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือผูแทน  กรรมการ 

4. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผูแทน   กรรมการ 

5. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือผูแทน  กรรมการ 

6. คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือผูแทน  กรรมการ 

7. คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตรหรือผูแทน   กรรมการ 

8. คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตรหรือผูแทน   กรรมการ 

9. คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตรหรือผูแทน   กรรมการ 

10. ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาหรือผูแทน  กรรมการ 

11. ผูอํานวยการเทคโนธานีหรือผูแทน    กรรมการ 

12. ผูแทนจากหนวยงานภายนอกท่ีรวมมือ   กรรมการ 

     ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา (3-5 คน)      

13. ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   กรรมการและเลขานุการ 

14. รองผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

6. บุคลากร 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีบุคลากรจํานวนท้ังสิ้น 10 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1  พฤษภาคม 2556) 

  วุฒิการศึกษา 

จํานวนบุคลากร รวม ต่ํากวา ป.ตรี 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 11 1 9 - - 

* หมายเหตุ  เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 1 คน 
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7. ภาระหนาท่ีและการบริการ 

 1. ฝายบริหารงานท่ัวไป มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- งานประสานการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษา  

คณาจารยนิเทศ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

- งานจัดทําแผนนิเทศและประมาณการคาใชจายในการนิเทศงานนักศึกษา 

- งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษาและรับคํารองตาง ๆ  

- งานประสานกับประธานคณาจารยนิเทศทุกสาขาวิชาเก่ียวกับคุณสมบัติของนักศึกษา 

- งานวางแผน งบประมาณ และการเงินของศูนยฯ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยฯ 

- งานบริหารความเสี่ยง 

- งานประสานการจัดประชุมตาง ๆ ของศูนย เชน ประชุมประธานคณาจารยนิเทศ ประชุมศูนย

ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยฯ 

- งานจัดทําแฟมประวัติการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

- งานประสานการจัดทําสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาและเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเดน 

- งานธุรการตาง ๆ เชน งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล การจางนักศึกษาชวยงาน 

ประสานการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝกงานจากสถานศึกษาภายนอก มทส. 

- งานพัสดุสํานักงาน เปนตน 

2. ฝายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- งานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษารวมกับสาขาวิชาใหเปนไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย 

- งานจัดหาและติดตามงานสหกิจศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกนักศึกษาท้ังในและตางประเทศ เชน 

การประชาสัมพันธสหกิจศึกษาไปยังเครือขายสหกิจศึกษา เชน สถานประกอบการ กลุมอุตสาหกรรม 

หอการคา สมาคมวิชาการวิชาชีพ และองคกรภาครัฐตาง ๆ เปนตน  

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

ประชาสัมพันธสหกิจศึกษา เปนตน 

- งานเครือขายบัณฑิต มทส. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา 

- งานสหกิจศึกษาบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและเอก 

- งานสหกิจศึกษานานาชาติ เชน การพัฒนาเครือขายและจัดหางานสหกิจศึกษานานาชาติ การ

เตรียมความพรอมและใหคําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 

- งานอบรมเตรียมความพรอมพนักงานท่ีปรึกษา ฝายบุคคล หรือผูท่ีเก่ียวของในสถาน

ประกอบการ 

- งานวิจัยสหกิจศึกษา 

- งานพิจารณาคํารองของนักศึกษาในกรณีตาง ๆ 
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- 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 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษากอนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมสัมภาษณสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมรายงาน

ความกาวหนาระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา 

- งานเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เชน กิจกรรมแนะนําสหกิจศึกษา

นานาชาติ กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ Fun English with 

Friends และ Inter Coop Experiences Sharing เปนตน 

- งานพัฒนาอาชีพ เชน คลินิกงานอาชีพ ใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงงานบัณฑิต การสัมภาษณ

งานบัณฑิต ประกาศงานบัณฑิตและรับสมัครงานบัณฑิต กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต งานติดตาม

บัณฑิต และวิเคราะหสภาพการจางงานความตองการแรงงานของตลาดแรงงาน เปนตน 

- งานบริการขอมูลบัณฑิตแกสถานประกอบการท่ีตองการรับสมัครงานบัณฑิต 

- งานจัดกิจกรรมเรียนรูผลสะทอนกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทําใหทราบความคิดเห็น 

ความคาดหวัง ของนักศึกษามาปรับปรุงการใหบริการ 

- งานประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-op) และกิจกรรมการฝกอบรมตาง ๆ  

- งานแนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน การเขียน

จดหมายสมัครงานและประวัติยอ และการพัฒนาตนเอง เปนตน 

4. งานสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภาระหนาท่ีดังนี้ 

- งาน MIS เชน ดูแลและปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตศูนยสหกิจศึกษาฯ ดูแลและปรับปรุง

ฐานขอมูลสถานประกอบการ เปนตน 

- งานจัดทําขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา 

- งานดูแลและสืบคนฐานขอมูลสถานประกอบการ (Oracle) 

- งานแบบสอบถามออนไลน การทดสอบ EQ กิจกรรมกอนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา 

- งานขอสอบออนไลนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  

- งานพัฒนาระบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาออนไลน (SUT-CAMS) 

- งานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในแตละภาคการศึกษาและปการศึกษา 
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8. งบประมาณ 

 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 จาก มทส. 

จํานวน ท้ังส้ิน 6,430,000 บาท ดังนี้ 

 

กิจกรรม 

 

ปงบประมาณ (บาท) 

2554 2555 2556 

1. งานประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ  

1.1 กิจกรรมเตรียมสหกิจศึกษา 

1.2 กิจกรรมนิเทศงานสหกิจศึกษา 

1.3 กิจกรรมประชุม/สัมมนา 

1.4 กิจกรรมแนะแนวและพัฒนาอาชีพ   

1.5 กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ    

1.6 กิจกรรมสหกิจศึกษาในประเทศ   

1.7 กิจกรรมประชาสัมพันธหนวยงาน/ 

     กิจกรรม   

3,000,000.00 

256,400.00 

2,127,300.00 

9,000.00 

65,300.00 

40,500.00 

16,000.00 

485,500.00 

3,086,900.00 

337,400.00 

2,000,000.00 

10,000.00 

80,000.00 

110,000.00 

64,000.00 

485,500.00 

3,240,900.00 

405,900.00 

2,000,000.00 

10,000.00 

100,000.00 

110,000.00 

48,000.00 

567,000.00 

2. งบประมาณโครงการและอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

2.1 โครงการสรางวิทยากรในการอบรม  

      บุคลิกภาพนักศึกษา 

2.2 โครงการบัณฑิตพึงประสงค 

2.3 โครงการพัฒนาความรวมมือสหกิจ

ศึกษานานาชาติในกลุมประเทศอาเซียน 

2.4 งบวัสดุหองสมุด 

2.5 งบพัฒนาบุคลากร 

2.6 คาลวงเวลาพนักงาน 

2.7 งบรับรองหนวยงาน 

930,000.00 

 

345,000 

 

500,000.00 

- 

 

10,000.00 

30,000.00  

15,000.00 

  30,000.00       

590,000.00 

 

- 

 

- 

500,000.00 

 

10,000.00 

30,000.00  

20,000.00 

30,000.00 

890,000.00 

 

- 

 

- 

800,000.00 

 

10,000.00 

30,000.00 

20,000.00 

30,000.00 

3. งบหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 (ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารบริการ      

  อาคารเรียนรวม 2) 

2,500,000.00 500,000.00 4,015,561.00 

 

รวมท้ังส้ิน 6,430,000.00 4,176,900.00 8,146,461.00 
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9. สรุปผลการดําเนินงาน  

การดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ  มุงเนนการประสานงาน การใหบริการ และอํานวย

ความสะดวกแกผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก มทส. เพ่ือพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา

ดวยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในระดับปริญญาตรี 5 สํานักวิชา ไดแก สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

3 สาขาวิชา สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 2 สาขาวิชา สํานักวิชาแพทยศาสตร 2 สาขาวิชา สํานักวิชา

วิศวกรรมศาสตร 17 สาขาวิชา และสํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 สาขาวิชา รวมเปน 27 สาขาวิชา  

ปจจุบันมีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลวท้ังสิ้น 16,546  คน (นับตั้งแต ปการศึกษา 2538 ถึง

ภาคการศึกษาท่ี 3  ปการศึกษา 2555)  โดยมีสถานประกอบการเขารวมดําเนินการสหกิจศึกษาแลว 3,079 แหง 

ท่ัวประเทศ   (ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2555) 

9.1 ขอมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาและตําแหนงงานท่ีไดรับการเสนอจากสถานประกอบการ         

(ปการศึกษา 2555) 

ในปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาท่ี 1/2555 จํานวน 

712 คน ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 จํานวน 562 คน และในภาคการศึกษาท่ี 3/2555 จํานวน 348 รวม

ท้ังสิ้น 1,622 คน ในภาพรวมแลวศูนยสหกิจศึกษา ฯ สามารถจัดหาตําแหนงงานในเชิงปริมาณไดมากกวา

จํานวนนักศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานในปการศึกษา 2555 จําแนกตามสํานักวิชาและสาขาวิชา 

 

ท่ี สํานักวิชา / ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 รวม 

 

สาขาวิชา นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นศ. 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

เทคโนโลยีสังคม  

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 106 193 - 28 28 79 134 300 

2 เทคโนโลยีการจดัการ 5 52 22 105 52 159 79 316 

เทคโนโลยีการเกษตร      

1 เทคโนโลยีการผลติพืช 40 78 3 23 9 30 52 131 

2 เทคโนโลยีการผลติสตัว 24 56 31 81 11 53 66 190 

3 เทคโนโลยีอาหาร 20 37 21 39 1 27 42 103 

วิศวกรรมศาสตร      

1 วิศวกรรมเกษตร 18 45 14 43 10 40 42 128 

2 วิศวกรรมขนสง 46 77 36 68 15 67 97 212 

3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร 7 58 65 174 12 129 84 361 
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ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาและตําแหนงงานในปการศึกษา 2555 จําแนกตามสํานักวิชาและสาขาวิชา (ตอ) 

ท่ี สํานักวิชา / ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 รวม 

 

สาขาวิชา นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นักศึกษา 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

นักศึกษ

า (คน) 

ตําแหนง

งาน 

นศ. 

(คน) 

ตําแหนง

งาน 

4 วิศวกรรมเคม ี 3 12 15 34 - 17 18 63 

5 วิศวกรรมเครื่องกล 70 120 4 61 15 92 89 273 

6 วิศวกรรมการผลิต 44 66 2 45 22 72 68 183 

7 วิศวกรรมยานยนต 38 58 2 7 7 11 47 76 

8 วิศวกรรมอากาศยาน 24 37 - 20 23 43 47 100 

9 วิศวกรรมเซรามิก 20 27 4 17 16 36 40 80 

10 วิศวกรรมโทรคมนาคม 8 54 38 92 6 79 60 225 

11 วิศวกรรมพอลเิมอร 16 10 23 43 3 20 28 73 

12 วิศวกรรมไฟฟา 89 145 4 101 - 86 93 332 

13 วิศวกรรมโยธา 25 68 35 87 31 81 91 236 

14 วิศวกรรมโลหการ 18 34 4 24 2 31 24 89 

15 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 23 40 26 47 24 39 73 126 

16 วิศวกรรมอุตสาหการ 39 83 46 103 10 93 95 279 

17 เทคโนโลยีธรณ ี 13 22 31 49 16 27 60 98 

แพทยศาสตร        

1 อนามัยสิ่งแวดลอม 14 41 37 82 1 19 52 142 

2 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

5 23 70 155 7 36 82 214 

วิทยาศาสตร  

1 วิทยาศาสตรการกีฬา 3 17 29 54 27 54 59 125 

  รวม 712 1,453 562 1,582 348 1,420 1,622 4,445 

 

9.2 ผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา และผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะทําหนาท่ีจัดหางาน

คุณภาพท่ีประสานงานการนิเทศระหวางสถานประกอบการและสาขาวิชา โดยมีรายละเอียดผลการ

ปฏิบัติงานดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

 

 



 

 

 

13 

ตารางท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในปการศึกษา 2555 
 
การไปปฏิบตัิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

การไปปฏิบตัิงานของนักศึกษา 1/2555 2/2555 3/2555 รวม 

1. จํานวนนักศึกษา 712 562 348 1,622 

2. จํานวนสาขาวชิา 25 23 23 71 

3. จํานวนสถานประกอบการในประเทศ 296 268 202 766(568)* 

4. จํานวนสถานประกอบการตางประเทศ  2 ( 2) 4 (13) 3 (4) 9(7)* (19)** 

จํานวนงานที่ไดรับการเสนอจากสถานประกอบการเปรียบเทยีบกับจํานวนนักศึกษา 

การเสนองานจากสถานประกอบการ 1/2555 2/2555 3/2555 รวม 

1. จํานวนตาํแหนงงานที่ไดรับการเสนอ 1,453 1,582 1,420 4,445 

2. เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา มากกวา 741 มากกวา 1,020 มากกวา 1,072 มากกวา 2,823 

งบประมาณในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา 

งบประมาณ/ภาคการศึกษา 1/2555 2/2555 3/2555 รวม  

1. งบที่ประมาณการไว (บาท) 659,416.00 742,099.50 451,910.00 

 

1,853,425.50 

2. งบที่ใชจายจริง (บาท) *** 480,445.00 597,160.75 327,063.75 

 

1,404,669.50 

3. คาใชจายเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน  673.84 1,062.56 1,069.15 866.01 

การใชพาหนะเดินทางไปนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษาสหกจิศึกษา 

พาหนะที่ใช 1/2555 2/2555 3/2555 รวม 

1. รถยนตสวนตัว 148 127 103 378 

2. รถยนต มทส. 77 63 52 192 

3. เคร่ืองบิน 2 2 - 4 

4. รถยนตโดยสาร 1 - - 1 

5. รถเชา 17 12 7 36 

ผลการประเมินนักศึกษาโดยสาขาวิชา 

ผลการประเมิน 1/2555 2/2555 3/2555 รวม 

1. จํานวนนักศึกษาที่ผานการประเมิน  710 562 348 1,620 

2. จํานวนนักศึกษาที่ไมผานการประเมิน 2 4 - 6 
 * (  )  คือการนับจาํนวนสถานประกอบการทั้งปการศึกษาแบบไมซ้ํา 

** (  ) จํานวนนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ 

*** เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 คาใชจายรวมคาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาที่พักของพนกังานขับรถกรณี 

    เดินทางโดยรถยนต มทส. 
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9.3 ผลการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา 

ในการจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ศูนยสหกิจศึกษาฯ 

จะตองจัดเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาโดยเนนทักษะดานสังคมและบริการดานอาชีพเพ่ือใหนักศึกษา

มีความพรอมในการทํางานสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  สรุปผลการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา 

รายละเอียดกิจกรรม จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม 

(คน) 

ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 

ระดับ (เต็ม5) 

1. ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 878 4.37 

2. มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 662 4.71 

3. อบรมบุคลิกภาพแกนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาผูสนใจทุกชั้นป   1,513 4.58 

4. กิจกรรมการเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา   1,575 4.13 

5. โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ   

5.1  กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน (3 หัวขอ 3 คร้ัง) 

5.2 กิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing    

 

1,310 

281 

 

4.54 

3.75 

6. จัดอบรม ISO 9000 และ ISO 14000 261 4.03 

7. กิจกรรมสัมภาษณและสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ    1,622 3.99 

8. พิธีมอบสัมฤทธิบัตร และรับฟงโอวาทจากทานอธิการบดี 454 4.10 

9. โครงการสรางโอกาสในการทํางานกับญี่ปุน 32 4.91 

10. กิจกรรมการสัมภาษณและรับสมัครงาน    125 (แหง) - 

11. กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. 1,455 4.06 

   

9.4 ผลการดําเนินงานดานสารสนเทศ 

- ดูแลและพัฒนาระบบสหกิจศึกษาออนไลน 

- พัฒนา Website  WACE - ISO 

- พัฒนา Website เครือขายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

- จัดทําและพัฒนาแบบสอบถามออนไลนตางๆ เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน    

สหกิจศึกษาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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9.5 การใหบริการดานวิชาการ 

ในปการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - 30 เมษายน 2556)  ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดเก็บรวบรวม

ขอมูลการใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ดังนี้  

9.5.1 หนวยงานท่ีมาเย่ียมชมหรือศึกษาดูงานการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

ในปการศึกษา 2555 มีสถาบันการศึกษาท่ีมาเยี่ยมชมศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยการจัด

บรรยายจํานวน  16 ครั้ง ดังรายชื่อสถาบันการศึกษา/หนวยงานในตารางท่ี 5 โดยคณะผูเยี่ยมชมมีความ   

พึงพอใจในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.70 คะแนนเต็ม 5)  

ตารางท่ี 5 สรุปรายชื่อหนวยงานและหัวขอบรรยายในการตอนรับการศึกษาดูงาน 

สถาบันการศึกษา/หนวยงาน หัวขอบรรยาย 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

4. มหาวิทยาลัยขอนแกน การสรางความรูความเขาใจและกระบวนการ

ข้ันตอนสหกิจศึกษา 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลรัตนโกสินทร วิทยา

เขตไกลกังวล 

การบริหารงานสหกิจศึกษาอยางไรใหประสบ

ผลสําเร็จ 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงาน       

สหกิจศึกษา 

8. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

9. มหาวิทยาลัยแมโจ-เชียงใหม การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา 

10. มหาวิทยาลัยนเรศวร การบริหารจัดการดานสหกิจศึกษา 

11. วิทยาลัยพุทธนานาชาติ การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา 

12. วิทยาลัยสงขลานครินทร การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา 

13. มหาวิทยาลัยรามคําแหง สหกิจศึกษานานาชาติ 

14. KOREA UNIMERSITY OF TECHNOLOGY AND 

EDUCATION 

การบริหารจัดการศูนยสหกิจศึกษา 

15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง กระบวนการสหกิจศึกษาและสงนักศึกษา

ฝกงาน 

16.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี การดําเนินงานสหกิจศึกษา 
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9.5.2 หนวยงานท่ีขอเชิญบุคลากรของศูนยสหกิจศึกษาฯ ไปเปนวิทยากรบรรยาย 

ในปการศึกษา 2555 มีหนวยงานตางๆ มีหนังสือเชิญผูบริหารของหนวยงานไปเปน

วิทยากรเก่ียวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา อาทิเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช บรรยาย

หัวขอ “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา”  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย บรรยายหัวขอ “เตรียมบัณทิตสูมือ

อาชีพดวยสหกิจศึกษา” สมาคมสหกิจศึกษาไทย เพ่ือเปนวิทยากรบรรยายในการจัดอบรมหลักสูตร 

“คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” และเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เพ่ือ

จัดอบรมหลักสูตร “คณาจารยนิเทศและการคิดหัวขอโครงงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ” เปนตน  

9.5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา คณาจารย และสถานประกอบการ 

 ในปการศึกษา 2555 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดรับประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานดาน   

สหกิจศึกษาจาก นักศึกษา คณาจารย และสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- นักศึกษา   ประเมินความพึงพอใจ ในระดับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5) 

- คณาจารย  ประเมินความพึงพอใจ ในระดับ 4.56  (คะแนนเต็ม 5) 

- สถานประกอบการ ประเมินความพึงพอใจ ในระดับ 4.20 (คะแนนเต็ม 5) 
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สวนท่ี 2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี 

 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

 

ตัวบงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน     

 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ   

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมี

สวนรวมของบุคลากรในศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยเปนแผนท่ี

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลอง

กับจุดเนนของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 

2559)   

 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกฝายภายในศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติปของหนวยงาน ครบทุกพันธกิจ  

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ  
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6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือ

พิจารณา 

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 2 

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและ

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือพิจารณา 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจน

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

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

ปการศึกษา 2555 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจท่ีครอบคลุมทุกภารกิจของศูนย และมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง ไดมีการปรับปรุงมีการจัดทํา SWOT Analysis เพ่ือพัฒนาไปสูแผนกลยุทธของศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ โดยใชยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ มทส. ท่ีมีความสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติของ มทส. เปนหลักในการจัดทําแผน โดยแผนกลยุทธของศูนยสอดคลองตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในมาตรการ 1.3 สงเสริมการบูรณาการ

เรียนการสอนกับการทํางานของนักศึกษา (Work Integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) และรูปแบบอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหไดมาตรฐานและตรงตาม

เปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดสัมนาพนักงานประจําป เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธของ

หนวยงาน โดยพนักงานทุกคนในศูนยมีสวนรวมในกิจกรรมสัมมนาพนักงานประจําป 2555 ระหวางวันท่ี 

16 พฤษภาคม 2555 และ 17-18 กันยายน 2555 ตามคําขออนุมัติในหนังสือท่ี ศธ 5638/282 ลงวันท่ี 10 

พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ หนังสือท่ี ศธ 5638/591 ลงวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2555 (ดังเอกสารอางอิง 

1.1.1-1) 
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกฝายภายในศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

พนักงานทุกคนทุกฝายไดรับการถายทอดแผนกลยุทธโดยการมีสวนรวมในการทบทวนและจัดทําแผนกล

ยุทธของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ป 2557-2559 ในกิจกรรมสัมมนาพนักงานประจําป 2555 

ระหวางวันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 และ 17-18 กันยายน 2555 ตามคําขออนุมัติในหนังสือท่ี ศธ 

5638/282 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ หนังสือท่ี ศธ 5638/591 ลงวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 

2555 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ  นอกจากนี้แลว ยังมีคําสั่งศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพ่ือจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน (ดังตารางภาคผนวก ง หนาท่ี 100-101) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติปของหนวยงาน ครบทุกพันธกิจ 

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ โดยแผนกลยุทธของศูนยจะมีการกําหนดเปาประสงค ตัว

บงชี้ความสําเร็จ (KPIs) ของการดําเนินงานและผลผลิตท่ีชัดเจนสามารถวัดได ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2555 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปโดยศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดตัวบงชี้และ

คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 58 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

1 ) มหาวิทยาลัยเปนผูนําสหกิจศึกษาในระดับชาติ (3 ตัวบงชี้) 

2) นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเขาสุงานอาชีพหลังสํา

เร็นจการศึกษา (3 ตัวบงชี้)  

3) พัฒนาการของนักศึกษากอนไปและหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (3 ตัวบงชี้) 

4) การประชาสัมพันธสหกิจศึกษา  (1 ตัวบงชี้) 

5) นักศึกษาสหกิจศึกษา (3 ตัวบงชี้) 

6) คณาจารยนิเทศ (8 ตัวบงชี้) 

7) สถานประกอบการ (6 ตัวบงชี้) 

8) เครือขายสหกิจศึกษาพหุภาคี (3 ตัวบงชี้) 

9) ปริมาณงานและคุณภาพงานสหกิจศึกษา (11 ตัวบงชี้) 

10) การพัฒนาสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ (5 ตัวบงชี้) 

11) การสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ (1 ตัวบงชี้) 

12) การประชาสัมพันธสหกิจศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2 ตัวบงชี้) 

13) ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1 ตัวบงชี้) 

14) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศ (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) (1 ตัวบงชี้) 
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15) ระบบบริหารจัดการ (7 ตัวบงชี้) 

(ดังตารางภาคผนวก ข หนาท่ี 80-82) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ 

มีศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป สามารถบรรลุตัวบงชี้ไมต่ํากวารอยละ 80 มี 

54 ตัวบงชี้ และบรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 93.10  

6. มีการติดตามประเมินผลตัวบงช้ีตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยนําเขาท่ีประชุมพนักงาน

ประจําเดือนของศูนย และรายงานผลตอสวนแผนงานซ่ึงเปนหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ และรายงาน

ผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ เพ่ือพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพ่ือพิจารณา โดยนําแผนปฏิบัติการ 

โครงการและคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอตอคณะกรรมการประจําศูนยฯ ตาม

หนังสือท่ี ศธ 5638/ว.57 ลงวันท่ี 4 กรกรฎาคม 2554 สําหรับคณะกรรมภายใน และ ศธ 5638/ว.130 ลง

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 สําหรับคณะกรรมการภายนอก 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป ศูนยสหกิจศึกษาฯ จะนําเสนอคณะกรรมการประ

ศูนย เพ่ือขอความเห็นชอบกอน มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจําศูนยฯ มาดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานของศูนย (ดังเอกสารอางอิง 1.1.8-1) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
5 8 ขอ  

รายการหลักฐาน :    

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559) 

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ป 

- แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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องคประกอบท่ี  7 การบริหารและการจัดการ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1: ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารทุก 

ระดับของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ชนิดของตัวบงช้ี   : กระบวนการ     

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปฏิบัติหนาท่ีตาม

ระเบียบ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดลวงหนา 

 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 

รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรใน

หนวยงาน 

 

 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให

อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน 

มหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
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7. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและ

ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ หรือขอบังคับ

มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ลวงหนา 

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ไดรับทราบบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไวตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

พ.ศ. 2551 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และไดปฏิบัติหนาท่ีตามกําหนดไวอยางครบถวน  โดยมีบทบาท

สําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบายการใหขอคิดเห็น และใหความเห็นชอบแผนงานตางๆ รวมท้ังมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจของศูนย ผานท่ีประชุมคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาฯ ป

การศึกษาละ 3 ครั้ง 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

หนวยงาน 

ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

ไมวาจะเปนดานกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสาร

แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานและสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและ

ศูนยสหกิจศึกษาไปยังพนักงานดังนี้ 

- ใหพนักงานรายงานผลการดําเนินงานประจําสัปดาหและแผนการดําเนินงานในสัปดาหถัดไป 

- กําหนดใหมีการประชุมพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง และถายทอดนโยบายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหแก

พนักงานรับทราบและซักถามหากมีขอสงสัย 

- จัดใหมีการประชุมหัวหนาฝาย และแตละฝายมีการจัดประชุมภายในฝายเพ่ือรายงานปญหาอุปสรรค
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การทํางานตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติงาน 

- มีการแตงตั้งคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องใหสําเร็จ และใหทุกคนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน เชน คณะทํางานจัดสัมมนาหนวยงานประจําป คณะทํางานจัดทําบริหารงานคุณภาพศูนย

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผูบริหารสนับสนุนใหใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสมตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เชน มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีแกหัวหนาฝาย

ตางๆ  เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการดําเนินงาน และยังรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน โดยมีการกํากับและตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

ผูบริหารมีการถายทอดความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตอการปฏิบัติงาน เชน การจัดใหมีเวทีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูท่ีไปอบรมหลักสูตรตาง ๆ แลวนํามาแลกเปลี่ยนกับพนักงานคนอ่ืน ๆ รวมท้ัง

สงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหไดรับการพัฒนาในทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ  

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน มหาวิทยาลัย และผูมี

สวนไดสวนเสีย 

ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานใหไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกัน

ระหวางผูบริหารทุกระดับ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมท้ังคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

7. คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรับทราบรายงานผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มีการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน สามารถนําไปพัฒนาปละปรับปรุงการบริหาร

จัดการ ตลอดจนกระบวนการดําเนินงานของศูนยใหสําเร็จลุลวง โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ กําหนดการ

ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย ปการศึกษาละ 3 ครั้ง (อยางนอยทุกภาคการศึกษา) เพ่ือรายงานผล

การดําเนินงานในแตละภาคการศึกษาตอคณะกรรมการ ซ่ึงในปการศึกษา 2555 ศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ สามารถดําเนินการจัดประชุมได 3 ครั้ง ( วันท่ี 28 มิถุนายน 2555 วันท่ี 30 ตุลาคม 2555 

และวันท่ี 25 มีนาคม 2556) คิดเปนรอยละ 100 และคณะกรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยรอยละ 84.03  
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
5 7 ขอ  

รายการหลักฐาน :    

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

- รายงานการประชุมพนักงานศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

ตัวบงช้ี  7.2  การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูองคกรแหงการเรียนรู 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ   

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน     :     ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลอง

กับแผนกลยุทธของหนวยงาน/สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะท่ีสอดคลองกับแผน

กลยุทธของหนวยงาน/สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน อยางชัดเจนตามประเด็น

ความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 

1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล

และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

 

5. มีการนําความรู ท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป

การศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก

ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี

มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ   

หนวยงาน/สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

มีการกําหนดประเด็นความรู 2 เรื่อง คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ

การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ  ท้ังสองเรื่องสอดคลองกับยุทธศาสตรของ มทส. ตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพ

ไดมาตรฐานสากล  มาตรการ 1.3 สงเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับการทํางานของนักศึกษา (Work-

integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และรูปแบบอ่ืนในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตใหไดมาตรฐานและตรงตามเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางขอ 1) 

ยกระดับความเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนการสอนกับการทํางานของ

นักศึกษา (Work-integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ใหได

มาตรฐาน และแนวทางขอ 4) พัฒนาการดําเนินงานดานสหกิจศึกษาเขาสูระดับนานาชาติมากข้ึน (หนา 

32-33) ซ่ึงจะสงผลตอการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอไป (ดังเอกสารอางอิงท่ี 7.2.1.1) 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน/

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

เรื่องท่ี 1 ระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ศูนยสหกิจศึกษาไดดําเนินการ

จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานในตัวบุคคลมาจัดทําใหเปนระบบ เพ่ือพัฒนาความรูและคุณภาพงาน ไดแก       

เจาหนาท่ีสหกิจศึกษา  

เรื่องท่ี 2 การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ  ศูนยสหกิจศึกษาไดดําเนินการจัดทําข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานและคูมือระบบการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ กลุมบุคคลท่ีจะพัฒนาความรูไดแก เจาหนาท่ี

สหกิจศึกษา และคณาจารยนิเทศ  

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 

เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ี

กําหนด 

เรื่องท่ี 1 มีการใหเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาแตละคนไดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี โดยทําการรวบรวมและนํามาจัดเก็บอยางเปนระบบ  

เรื่องท่ี 2 มีการใหเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาท่ีดําเนินงานดานสหกิจศึกษานานาชาติไดรวบรวมความรู โดย

นํามาจัดทําเปนข้ันตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ (Work Instruction) และจัดทําเปนคูมือสําหรับ 



 

27 

 

 

การประชาสัมพันธสหกิจศึกษานานาชาติ (Cooperative Education Guidebook)  

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ี

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(explicit knowledge) 

เรื่องท่ี 1 เปนการรวบรวมความรูจากประสบการณผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยจัดทําเปนข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน (Work Instruction)  

เรื่องท่ี 2 ความรู ท่ีรวบรวมไดนํามาจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ (Work 

Instruction) และจัดทําเปนคูมือสําหรับการประชาสัมพันธสหกิจศึกษานานาชาติ (Cooperative Education 

Guidebook) 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปนลาย

ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

เรื่องท่ี 1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ท่ีไดจะเปนประโยชนตอบุคลากรท่ีรับเขามา

ทํางานเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาเปนอยางมาก สามารถทําความเขาใจและปฏิบัติงานได

ทันที  

เรื่องท่ี 2 มีการนําข้ันตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ (Work Instruction) ท่ีไดมาใชในการ

ปฏิบัติงานจริงในกรณีท่ีมีบุคลากรลาออกไปและมีผูทําหนาท่ีแทน สามารถทําความเขาใจและปฏิบัติงานตอ

ไดทันที  

 

การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ (5 ขอ) 
5 5 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

- แผนการจัดการความรูและแบบฟอรมการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรู ป 2555)            

- คูมือสหกิจศึกษานานาชาติ Cooperative Education Guidebook 

- คูมือระบบการพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ    

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน    :   ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  

  

 

2. มีระบบปองกันและการสํารองขอมูลไวในอุปกรณ หรือระบบรักษาความปลอดภัย

เครื่องมือเปนประจําทุก 2 สัปดาห 
 

3.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ  และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาไดระดับ

คะแนนไมต่ํากวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามา

ปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 
 

6. การสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ี

กําหนด 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

มีแผนระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Information System Plan) โดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ 2555 วาดวย เทคโนโลยีสารสนเทศสหกิจศึกษา (ดังเอกสารอางอิง 7.3.1-1) 

2. มีระบบปองกันและการสํารองขอมูลไวในอุปกรณ หรือระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือเปนประจําทุก 

2 สัปดาห 

มีระบบการปองกันการเขาถึงฐานขอมูลโดยตรง ท้ังนี้ผูจะเขาถึงไดเฉพาะผูดูแลระบบ (Admin) ของฝาย

สารสนเทศสหกิจศึกษาเทานั้น สําหรับบุคคลอ่ืนจะตองมีการ login เขาระบบทุกครั้ง มีการสํารองระบบ   

สหกิจศึกษาออนไลน และฐานขอมูลไวท่ี Hard disk ของ Server ภายในศูนยฯ และใน External Hard 

Disk ทุก 2 สัปดาห  

3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  และ

สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  และสามารถ

นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของ

ศูนยสหกิจศึกษาฯ  และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพได โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

นักศึกษา คณาจารย และสถานประกอบการ ประกอบดวยระบบสารสนเทศยอย เชน ระบบประเมินวิทยากร

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระบบกรอกแบบสํารวจความตองการไปสหกิจศึกษา ระบบสอบออนไลน

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา แบบสอบถามกอนไปปฏิบัติงาน ระบบดูประกาศงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

ระบบกรอกเอกสารระหวางนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ระบบรายงานความกาวหนาขณะ

นักศึกษาปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการ แบบสอบถามหลังกลับจากสถานประกอบการ และระบบ

ประเมินผลการนิเทศงานออนไลน  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาไดระดับคะแนนไมต่ํากวา 4.00 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาไดประเมินความพึงพอใจตอ

การใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาในแบบสอบถามกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 

จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารอางอิง 7.3.4-1) 
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5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการดําเนินงาน

ในปการศึกษาถัดไป 

มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศสหกิจศึกษามาปรับปรุงการดําเนินงานในป

การศึกษาถัดไป 

มีการนําผลการประเมินจากผูใชบริการมาปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินการ 

1) ใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถาน

ประกอบการออนไลน 

ดําเนินการเรียบรอย 

2) ใหมีระบบการประเมินผลรายงานจากสถานประกอบการ

ออนไลน 

ดําเนินการเรียบรอย 

3) ปรับปรุงแบบสอบถามกอนไปปฏิบัติงานใหมีคําถามท่ี

ครอบคลุมมากข้ึน 

ดําเนินการเรียบรอย 

4) ปรับปรุงแบบสอบถามหลังกลับปฏิบัติงานใหมีคําถามท่ี

ครอบคลุมมากข้ึน 

ดําเนินการเรียบรอย 

5) ใหมีระบบสอบถามความตองการเขารับสัมฤทธิบัตรสหกิจ

ศึกษาออนไลน 

ดําเนินการเรียบรอย 

6) ใหมีระบบดาวนโหลดแบบเสนองานออนไลนสําหรับนักศึกษา

ได (เฉพาะสาขาของนักศึกษานั้น) 

ดําเนินการเรียบรอย 

7) คณาจารยเสนอใหมีระบบรับรองคุณภาพงานออนไลน กําลังดําเนินการพัฒนา 

8) ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ณ สถานประกอบการทุกสัปดาห 

กําลังดําเนินการพัฒนา 

6. การสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 

มีการสงขอมูลผานระบบเครือขาย ขอมูลการสมัครงานของนักศึกษาใหแกสาขาวิชาท่ีมีนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาไปปฏิบัติงาน เชื่อมโยงขอมูลกับนักศึกษาในระหวางปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ไดแก 

1) แบบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและแจงท่ีพักระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (FM: CO4-2-05) 

2) แบบแจงรายละเอียดงาน ตําแหนงงาน พนักงานท่ีปรึกษา  (FM: CO4-2-06) 

3) แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (FM: CO4-2-07) 

4) แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน (FM: CO4-2-08) 

5) ขอมูลงานท่ีเสนอจากสถานประกอบการ 

ฯลฯ 
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การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
5 6 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

- แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.4:  ระบบบริหารความเส่ียง 

 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ    

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน   :   ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี

รับผิดชอบพันธกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรวมเปนคณะทํางาน 

 

 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยาง

นอย 3 ดาน ตามบริบทของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได

จากการวิเคราะหในขอ 2 

 

4.มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม

แผน 

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลัก

ของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรวมเปนคณะทํางาน 

มีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย และ

เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาเปนคณะกรรมการและเลขานุการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 

1290/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหนวยงาน ลงวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

(เอกสารอางอิง 7.4.1) 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานการ

ปฏิบัติงาน ดานชื่อเสียง ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสุขภาพและความปลอดภัย 

ดานบุคลาการ ตามคําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปจจัยเสี่ยง SUT-RM1 (เอกสารอางอิง 7.4.2) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

โดยแตละฝายของศูนยท่ีเก่ียวของจะทําการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ

เสี่ยง ตามรายงานแผนการควบคุมภายในระดับหนวยงาน-SUT-RM2 (เอกสารอางอิง 7.4.3) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

ไมมีความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงจึงไมมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง โดยมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ มทส. ตามรายงานผล

การดําเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน-SUT-RM6 ประจําปงบประมาณ  

2555 เม่ือ (เอกสารอางอิง 7.4.4) 

6. การนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยไปใชใน

การปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

มีการนําผลการประเมินความเสี่ยงจากหนวยตรวจสอบภายใน มทส. ป 2555 ไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป มีการรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมพนักงานของศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ ตามรายงานการประชุมพนักงานศูนยสหกิจศึกษาฯ 
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การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

          6 ขอ 
5 6 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

- รายงานการประชุมพนักงานศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- รายงานแผนการควบคุมภายในระดับหนวยงาน-SUT-RM2 

- คําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปจจัยเสี่ยง-SUT-RM1 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       

 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 

มี 

() 

หรือ 

ไมมี 

() 

การ

ดําเนิน

การ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพ 

 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
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4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน

คุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 3) มีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 3.1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน

คุณภาพ 3.2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจํา

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล

ครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ 3.3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา

คุณภาพของหนวยงาน 

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ 

 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา           สถาน

ประกอบการ และผูใชบริการตามภารกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และมี

กิจกรรมรวมกัน 

 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พัฒนาข้ึน 

และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ ใชองคประกอบและตัวบงชี้ของ มทส. ตาม

หลักการ “รวมบริการประสานภารกิจ” และไดเพ่ิมตัวบงชี้ของศูนยในองคประกอบท่ี 12 ตามมาตรฐาน

และประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

สมาคมสหกิจศึกษาไทย โดยนโยบายการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ ดําเนินการตาม

แนวนโยบายของ มทส. มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในศูนยสหกิจศึกษาฯ ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรของศูนยฯ ตามคําสั่งท่ี 19/2554 เรื่อง 
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แตงต้ังคณะทํางานจัดทําคูมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554  (ดังเอกสารอางอิงท่ี 9.1.1-1 9.1.1-2) 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยไดแจง

เวียนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจําปการศึกษา 2555 เพ่ือ

ขอความเห็นชอบและรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ ตามหนังสือเวียนเลขท่ี ศธ 5638/ว.69 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สําหรับกรรมการ

ภายใน และศธ 5638/ว.148 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สําหรับกรรมการภายนอก  รวมท้ัง

ผูบริหารของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไดเห็นความสําคัญโดยนํานโยบายการประกันคุณภาพเขาท่ี

ประชุมพนักงานศูนยและมีการมอบหมายภาระงานความรับผิดชอบเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลตัวบงชี้ให

พนักงาน (ดังเอกสารอางอิงท่ี 9.1.2-1 และ 9.1.2-2) 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามภารกิจของของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในองคประกอบท่ี 12 การ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มี 8 ตัวบงชี้ ท่ีครอบคลุมทุกภารกิจและเปนไปตามอัตลักษณของ

ศูนยสหกิจศึกษาฯ และสอดคลองตามมาตรฐานการดําเนินงานและประกันคุณภาพสหกิจศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย ดังท่ีระบุไวในคูมือประกันคุณภาพ

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปการศึกษา 2555 (ดังเอกสารอางอิงท่ี 9.1.3-1 และ 9.1.3-2) 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน 

มี ก า ร จั ด ทํ า คู มื อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ศู น ย ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ  โ ด ย ผู 

รับผิดชอบตัวบงชี้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ โดยจัดทําเปนแบบเก็บ

รวบรวมขอมูล (Check List) และจัดทํารายงานการประเมินตนเองเม่ือสิ้นปการศึกษา และมีการติดตาม

ผลการดําเนินงานตามมาตรการจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554 ตลอดจนการ

รายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานตามมาตรการหนวยงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

หนวยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 และมีการ (ดังเอกสารอางอิงท่ี 9.1.4-

1 และ 9.1.4-2) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

มีการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือหาแนวทางเสริมจุดเดน

และแนวทางการแกไขและปองกันจุดออน  และมีการทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพการทํางาน 

(Quality Assurance: QA) ในการสัมมนาพนักงานประจําป เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ 
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14-15 กันยายน 2555 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ 

มีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย “ระบบสหกิจศึกษาออนไลน” จากนักศึกษา พนักงานท่ีปรึกษา และ

คณาจารยนิเทศ เชน การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา การประเมินผลการ

ดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ จากทุกฝายท่ีเก่ียวของ เปนตน  

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะนักศึกษา  สถานประกอบการ และ

ผูใชบริการตามภารกิจของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติของ มทส. ในการประกัน

คุณภาพภายใน โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดเสนอรายชื่อผูแทนจากสถานประกอบการมาเปนผูประเมิน

คุณภาพภายในทุกปการศึกษา 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และมี

กิจกรรมรวมกัน 

มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายใน มทส. โดย

การนําเสนอผลการประกันคุณภาพของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในท่ีประชุมประกันคุณภาพท่ี มทส. จัดข้ึน 

เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ รวมใหขอคิดเห็น 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พัฒนาข้ึน 

และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

ยังไมมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

 8 ขอ 
4 7 ขอ  

รายการหลักฐาน  : 

-  คูมือประกันคุณภาพศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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องคประกอบท่ี  12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

 

ตัวบงช้ี 12.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา    

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. หลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และองคกรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม 
 

2. จํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 8 หนวยกิตในระบบไตรภาค  
3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห  

4. มีรายวิชาเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการ

เตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 30 ชั่วโมง 
 

5. มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ป  
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. หลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองคกรวิชาชีพ

ในสาขาวิชาชีพควบคุม 

หลักสูตรการศึกษาท่ีจัดสหกิจศึกษาของ มทส. ทุกหลักสูตรมีความสอดคลองและเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองคกรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ

ควบคุมกําหนดทุกประการ  

2. จํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 8 หนวยกิตในระบบไตรภาค 

ตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 กําหนดไวในขอ 7.1 (หนา 3) วาการ

คิดจํานวนหนวยกิตการศึกษาสหกิจศึกษาเทากับ 9 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา    

คิดเปน 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเปน 8 หนวยกิต และขอ 7.2 (หนา 3) วานักศึกษา        

สหกิจศึกษาจะตองไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอด

ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดังนี้  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชวงเวลาปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชวงเวลาปฏิบัติงานเดือนกันยายน- ธันวาคม  

ภาคการศึกษาท่ี 3 ชวงเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงานเดือน มกราคม – เมษายน 

3. ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 16 สัปดาห  

รายละเอียดตามขอ 2 

4.  มีรายวิชาเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา หรือ มีกระบวนการเตรียมความพรอม

นักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาไมต่ํากวา 30 ช่ัวโมง 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีภารกิจสําคัญในการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา 

โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 

กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง และรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห จํานวน 24 ชั่วโมง 

เนื้อหาประกอบดวยหลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวกับ      

สหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการเขียน

ประวัติยอ และการกรอกใบสมัคร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ สัมภาษณอยางไร

ใหไดงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร วัฒนธรรมองคกร ทําอยางไรใหไดใจเพ่ือนรวมงาน คิดอยางมีคุณคา 

บริหารงานอยางมีคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การทํางานใหประสบผลสําเร็จ       

ขอควรปฏิบัติสําหรับการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขระหวางปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการอบรม ISO 9000 / ISO 14000 โดยความรวมมือกับเทคโนธานี การอบรม
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บุคลิกภาพ กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง และกิจกรรมกอนไปสหกิจศึกษาอีก 1 ชั่วโมง ซ่ึงโดยสรุปศูนยสหกิจ

ศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษามากกวา 30 ชั่วโมง 

5. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ป 

ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษาทุก ๆ 5 ป สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบหลักสูตรนั้น ๆ จะเปน     

ผูทบทวนตามกําหนดเวลาตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรท่ีจัดสหกิจศึกษามีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด นอกจากนี้ศูนยสหกิจศึกษาฯ ยังมีการ

สํารวจทักษะบัณฑิตพึงประสงคท่ีสถานประกอบการคาดหวัง เพ่ือปรัปปรุงเนื้อหาในรายวิชาเตรียม        

สหกิจศึกษา (Pre Co-op) รายละเอียดดังรายงานฉบับผูบริหาร “การจัดทําแบบสํารวจทักษะบัณฑิตพึง

ประสงคท่ีสถานประกอบการคาดหวัง” จัดพิมพเม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 (ดังเอกสารอางอิงท่ี 

12.1.5.1) 

 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
5 5 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554  

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
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ตัวบงช้ีท่ี 12.2  มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ 

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน:  ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกชั้นป ตั้งแตชั้นปท่ี 1 จนถึงชั้นปท่ี 3  

2. มีการกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานและเง่ือนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา 

 

3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานไดรับการรับรองจาก

ประธานคณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา 

 

4. ลักษณะงานเปนโครงงานหรืองานประจําท่ีเนนประสบการณการทํางาน โดยมี

จํานวนตําแหนงงานมากกวาจํานวนนักศึกษารอยละ 10 

 

5. มีการจัดคาตอบแทนและสวัสดิการในอัตราท่ีมีความเหมาะสมและจําเปนตาม

ลักษณะงาน 

 

6. มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาใหมีความพรอม

ตอการประกอบอาชีพโดยนักศึกษามีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 

และผานเกณฑคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 เชนเดียวกัน 

 

7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และ

คณาจารยสาขาวิชาโดยนักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงาน และตองเปนสวน

หนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ 

คณาจารยสาขาวิชา และพนักงานท่ีปรึกษา 
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9. มีการใหขอมูลลักษณะงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก

สถานประกอบการ โดยใหนักศึกษาเลือกสถานประกอบการดวยความสมัครใจ 

และเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนักศึกษา 
 

10. มีการพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกช้ันป ตั้งแตช้ันปท่ี 1 จนถึงช้ันปท่ี 3  

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาโดย

การปฐมนิเทศตั้งแตชั้นปท่ี 1 ซ่ึงผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผูชวยศาสตราจารย          

ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) ไดแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับ “สหกิจศึกษา” เม่ือวันจันทรท่ี 21 พฤษภาคม 2555    

(ดังเอกสารอางอิง 12.2.1-1) สําหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษา      

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) ไดบรรยายพิเศษในหัวขอ “สหกิจศึกษาคืออะไร” เม่ือวันพุธ

ท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 (ดังเอกสารอางอิง 12.2.1-2) และการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 3 โดยไดเรียน

เชิญวิทยากรพิเศษคุณอิทธิพัทธ  พีระเดชาพันธ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนด

มารเก็ตติ้ง จํากัด มาเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณในหัวขอ “คิดตางอยางเถาแก (นอย)” เม่ือวันพุธท่ี 

21 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือใหนักศึกษาไดรับฟงมุมมองการบริหารธุรกิจของเจาของธุรกิจ เปนการ

เสริมสรางประสบการณทางออมดวยการรับฟงจากผูมีประสบการณตรงเปนผูถายทอด (ดังเอกสารอางอิง 

12.2.1-3) การปฐมนิเทศนักศึกษาตั้งแตชั้นปท่ี 1 ถึง 3 เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ

เตรียมตัวและวางแผนในการลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา ในชั้นปท่ี 3 และ

รายวิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปท่ี 4  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีการกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานและเง่ือนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานของนักศึกษาสหกิจศึกษาไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารประกอบท่ี 12.2.2-1) และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 (ดังเอกสารประกอบท่ี 

12.2.2-2) และกําหนดเง่ือนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาไวบนหนาเว็บไซตของ   

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ดังเอกสารอางอิง 12.2.2-1)  
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3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานไดรับการรับรองจากประธาน

คณาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา 

ลักษณะงานท่ีไดรับเสนองานจากสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา โดยทุกงานท่ี

ประกาศใหนักศึกษาเลือกสมัครงานจะผานการพิจารณารับรองจากประธานคณาจารยนิเทศประจํา

สาขาวิชากอน ซ่ึงลักษณะงานท่ีผานการรับรองจะเปนโครงงานหรืองานประจําท่ีตรงกับสาขาวิชา เปนงาน

ประจําท่ีเนนประสบการณการทํางาน เพ่ือสรางเสริมประสบการณในการทํางานจริงใหกับนักศึกษา (ดัง

เอกสารอางอิง 12.2.3-1)  

4. ลักษณะงานเปนโครงงานหรืองานประจําท่ีเนนประสบการณการทํางาน โดยมีจํานวนตําแหนงงาน

มากกวาจํานวนนักศึกษารอยละ 10 

ในปการศึกษา 2555 มีจํานวนตําแหนงงานท่ีแจงความประสงครับสมัครจํานวน 4,445 ตําแหนงงาน (ดัง

เอกสารอางอิง 12.2.4-1) และมีนักศึกษาสหกิจศึกษาจํานวน 1,622 คน (ดังเอกสารอางอิง 12.2.4-2) 

ซ่ึงคิดเปนรอยละของงานท่ีมากกวาจํานวนนักศึกษา 278.5 

5. มีการจัดคาตอบแทนและสวัสดิการในอัตราท่ีมีความเหมาะสมและจําเปนตามลักษณะงาน 

ในการจัดหางาน ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดประสานงานกับสถานประกอบการ ซ่ึงมีสถานประกอบการ

รวมจัดการสหกิจศึกษารวมจํานวน 754 แหง และเสนองานรวมจํานวน 2,301 ตําแหนง โดยจัดคาตอบแทน

และสวัสดิการ แยกเปนประเภทไดดังนี้ 

5.1 สถานประกอบการท่ีจัดใหมีการจายคาตอบแทนและสวัสดิการ จํานวน 219 แหง คิดเปน     

รอยละ 29  

5.2 สถานประกอบการท่ีจัดใหมีการจายคาตอบแทนหรือสวัสดิการ จํานวน 239 แหง คิดเปน     

รอยละ 31.6  

5.3 สถานประกอบการท่ีจัดใหมีคาตอบแทนเพียงอยางเดียว จํานวน 180 แหง คิดเปนรอยละ 23.9 

5.4 สถานประกอบการท่ีจัดใหมีสวัสดิการเพียงอยางเดียว จํานวน 116 แหง คิดเปนรอยละ 15.4 

5.5 สถานประกอบการท่ีไมมีการจัดใหมีท้ังคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับนักศึกษา จํานวน 238 

แหง คิดเปนรอยละ 31.6 

ขอมูล ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2556 (ดังเอกสารอางอิง 12.2.5-1)   

6. มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาใหมีความพรอมตอการประกอบอาชีพ

โดยนักศึกษามีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 และผานเกณฑคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 

80 เชนเดียวกัน 

มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษาในทุกภาคการศึกษา โดยจัดใหมีการ

เรียนการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เปนเวลาตอเนื่อง 12 สัปดาห และกําหนดใหนักศึกษาท่ีจะไป
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ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองมีการลงทะเบียนเรียนและผานการวัดผลในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษากอน ซ่ึง

กระบวนการเรียนการสอนจะมีการลงชื่อเขาเรียนทุกคาบ หากไมเขาเรียนในคาบเรียนใด นักศึกษาจะตองยื่น

ใบลาและทําการชดเชยดวยการทํารายงานในหัวขอของคาบเรียนท่ีขาดหายไปนั้น และหากเขารับการอบรม

ไมถึงรอยละ 80 นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบ ซ่ึงการวัดผลตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะผานเกณฑ

รายวิชาดังกลาว และถานักศึกษาทําคะแนนไมไดตามเกณฑท่ีกําหนด จะตองมีการทํารายงานสงผูดูแล

รายวิชาเปนการสอบซอม เพ่ือประเมินผลตามเกณฑท่ีกําหนด 

ท้ังนี้ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและผานเกณฑการประเมินในรายวิชา 

แยกเปนภาคการศึกษาดังนี้ 

6.1. ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 นักศึกษาลงทะเบียนจํานวน 726 คน และผานเกณฑการเตรียมความ

พรอมจํานวน 724 คน คิดเปนนักศึกษาท่ีผานเกณฑการวัดผลรอยละ 99.7 (ดังเอกสารอางอิง 

12.2.6-1) 

6.2. ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 นักศึกษาลงทะเบียนจํานวน 561 คน และผานเกณฑการเตรียมความ

พรอมจํานวน 559 คน คิดเปนนักศึกษาท่ีผานเกณฑการวัดผลรอยละ 99.6 (ดังเอกสารอางอิง 

12.2.6-2) 

6.3 ภาคการศึกษาท่ี 3/2555 นักศึกษาลงทะเบียนจํานวน 288 คน และผานเกณฑการเตรียมความ

พรอมจํานวน 288 คน คิดเปนนักศึกษาท่ีผานเกณฑการวัดผลรอยละ 100 (ดังเอกสารอางอิง 

12.2.6-3) 

7. มีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และคณาจารยสาขาวิชาโดย

นักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงาน และตองเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจ

ศึกษา 

มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และคณาจารยสาขาวิชา โดย

นักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการทุกแหงไดนําเสนอผลงานอยางมีคุณภาพ ซ่ึงการประเมินผลการ

นําเสนอและผลงาน จะพิจารณาจากความรูทางวิชาการ ทักษะการนําเสนอ และการตอบคําถาม คะแนนท่ี

นักศึกษาไดรับจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จะเปนสวนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

ในปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ จํานวน 1,622 คน แยกเปน

ภาคการศึกษา 1/2555, 2/2555 และ 3/2555 จํานวน 713 คน (ดังเอกสารอางอิง 12.2.7-1)  562 คน 

(ดังเอกสารอางอิง 12.2.7-2) และ 347 คน (ดังเอกสารอางอิง 12.2.7-3) ตามลําดับ 

8. มีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ คณาจารยสาขาวิชา และ

พนักงานท่ีปรึกษา 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดจัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา 
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คณาจารยนิเทศ คณาจารยสาขาวิชา และพนักงานท่ีปรึกษาในปการศึกษา 2555 เม่ือวันศุกรท่ี 28 กันยายน 

2556 ณ เขตอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี มีผูเขารวมการสัมมนาฯ จํานวน 47 คน และผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 4.27  จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารอางอิง 12.2.8-1) 

9. มีการใหขอมูลลักษณะงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกสถานประกอบการ โดย

ใหนักศึกษาเลือกสถานประกอบการดวยความสมัครใจ และเปดโอกาสใหสถานประกอบการไดคัดเลือก

นักศึกษา 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไดจัดใหมีการประกาศการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาน

ประกอบการตาง ๆ โดยจะแจงรายละเอียดสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการ ตําแหนงงาน 

ลักษณะงาน คาตอบแทน สวัสดิการ เชน ท่ีพัก คารถ ชุดทํางาน อาหาร ฯลฯ ไวบนระบบออนไลนศูนยสหกิจ

ศึกษา (ดังเอกสารอางอิง 12.2.9-1) นักศึกษาสามารถเขาสืบคนขอมูลดวยการเขาระบบผานรหัสผูใชงาน ซ่ึง

ศูนยสหกิจศึกษาจะกําหนดรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สมัครงานสามารถเขาใชงานได เม่ือนักศึกษาเลือกสมัคร

งานท่ีตองการแลว ศูนยสหกิจศึกษาจะดําเนินการสงชุดใบสมัครงานสหกิจศึกษาใหสถานประกอบการ เพ่ือ

พิจารณาคัดเลือก โดยสถานประกอบการจะแจงผลการคัดเลือกกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ (ดังเอกสารอางอิง 

12.2.9-2) เพ่ือดําเนินการสงตัวนักศึกษาเขาปฏิบัติงานตอไป 

10. มีการพบปะระหวางนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ในปการศึกษา 2555 ยังไมมีการดําเนินการจัดกิจกรรมใหมีการพบปะระหวางนักศึกษา สถาน

ประกอบการ และคณาจารยนิเทศกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  มีเฉพาะกิจกรรมการพบกันระหวาง

นักศึกษาและคณาจารยนิเทศกอนไปปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาท้ัง 1,622 คนจะเขารวมกิจกรรม 

 

การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
5 มากกวา 7 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

-ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 

-คูมือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศงานสหกิจศึก 
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ตัวบงช้ี 12.3 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ   

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 
1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้ 

1.1 คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษา และผานการอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานท่ีไดรับการ

รับรองจาก สกอ. 

1.2 คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

1.3 เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาตองนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือให

คณาจารยเขามานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 

1.4 คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศงานไมนอยกวา 

7 วัน กอนกําหนดการนิเทศ 

1.5 คณาจารยตองมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 
 

 

 

2. จํานวนการนิเทศไมต่ํากวา 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ  

3. พนักงานท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการเปนไปตามมาตรฐานบังคับ 

3.1 เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับ

นักศึกษาหรือใกลเคียงหรือเปนผูมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพ

เดียวกับนักศึกษา 

3.2  ใหคําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร 

3.3  ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา 

3.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
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4. การนิเทศของคณาจารยนิเทศมีคุณภาพตรงตามความตองการและความจําเปน

ตอนักศึกษาและสถานประกอบการดังนี้ 

4.1 ในการนิเทศตองจัดใหมีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหวางพนักงาน

ท่ีปรึกษากับคณาจารยนิเทศ นักศึกษากับอาจารยนิเทศ และประชุม

รวมท้ังสามฝาย 

4.2  คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 

4.3  การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษา

สหกิจศึกษา 

4.4  การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ 

โดยประเมินจากความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษา 

4.5  คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ประเมินผลและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาตามความจําเปนของแต

ละสาขาวิชา 

 
 

 

 

5. คณาจารยนิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา  

6. ในชวงระยะก่ึงกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการ

นําเสนอความกาวหนาผลการปฏิบัติของนักศึกษา รวมกับพนักงานท่ีปรึกษา ในสถาน

ประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดในภาค

การศึกษานั้น 

 
 

7. ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการ

นําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับพนักงานท่ีปรึกษา และผูบริหารองคกร 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของ

จํานวนสถานประกอบการท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการนิเทศงานและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับดังนี้ 

1.1 คณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และผานการอบรมการนิเทศ

งานโดยหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจาก สกอ. 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ขอท่ี 9.1 หนา 

4 เก่ียวกับคุณสมบัติของคณาจารยนิเทศตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และ
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คณาจารยท่ีจะไปนิเทศงานไดจะตองผานการรวมสังเกตการณการนิเทศงานจากคณาจารยท่ีมี

ประสบการณมากอน อยางนอย 1 ครั้ง จึงจะสามารถไปนิเทศงานนักศึกษาตามลําพังได นอกจากนี้แลว 

ยังจัดใหมีการประชุมสําหรับคณาจารยนิเทศรายสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ สําหรับ

คณาจารยใหมมหาวิทยาลัยจะจดสงไปอบรมกับหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจากสกอ. (สมาคมสหกิจ

ศึกษาไทย)  โดยท่ีผานมามีผูเขารับการอบรมแลว จํานวนท้ังสิ้น 27 คนจากคณาจารยท้ังสิ้น 360 คน 

คิดเปนรอยละ 7.50 

1.2 คณาจารยนิเทศตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ขอท่ี 9.2 หนาท่ี 

4 เก่ียวกับคุณสมบัติของคณาจารยนิเทศ ตองเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

1.3 เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาตองนัดหมายสถานประกอบการเพ่ือใหคณาจารยเขามานิเทศนักศึกษา ณ     

สถานประกอบการ 

      ผูรับผิดชอบในการประสานงานนิเทศ จะดําเนินการนัดหมายกับสถานประกอบการเม่ือไดรับแผนการ

นิเทศจากคณาจารยแลว โดยการทําหนังสือนัดหมายการนิเทศถึงผูประสานงานท่ีระบุในแบบรับรอง

คุณภาพงานหรือบุคคลท่ีนักศึกษาแจงไวในแบบฟอรมแจงลักษณะงาน (FM:CO4-2-06) โดยระบุวัน

เวลา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา และพนักงานท่ีปรึกษาท่ีดูแลนักศึกษา และชื่อคณาจารยผูนิเทศ แลวสง

เอกสารทางโทรสารหรืออีเมล  หากกรณีเรงดวนใหใชโทรศัพทนัดหมายกอนแลวคอยสงเอกสารตามไป 

1.4  คณาจารยนิเทศตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศงานไมนอยกวา 7 วัน กอนกําหนดการนิเทศ 

      กอนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาคณาจารยจะตองไดรับเอกสารการนิเทศดังนี้ 

      1) แฟมนิเทศ ประกอบดวย  

- แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ 

- แบบประเมินคุณภาพนักศึกษา 

- เอกสารท่ีนักศึกษาสงออนไลนกลับมา 4 แบบฟอรม (FM:CO4-2-05 , FM:CO4-2-06 ,   

  FM:CO4-2-07 FM:CO4-2-08) 

- แบบรับรองคุณภาพงาน 

- แบบเสนองาน 

- ประวัตินักศึกษา 

        โดยเอกสารในแฟมประวัติคณาจารยสามารถดูขอมูลนักศึกษาไดตั้งแตสัปดาหแรกท่ีนักศึกษาไป

ปฏิบัติงานผานระบบสหกิจศึกษาออนไลน 

2) เอกสารขออนุมัติเดินทาง ซ่ึงจะตองจัดทําแผนการเดินทางพรอมแนบแผนท่ีใหคณาจารย 

   โดยผูประสานงานจะแจงแผนนิเทศไปสถานประกอบการลวงหนา อยางนอย 2 สัปดาห และเม่ือ  

   ไดรับการตอบรับจากสถานประกอบการแลวผูประสานงานจะจัดทําเอกสารขออนุมัติเดินทางและสง 

   ใหคณาจารยลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนเดินทางนิเทศ คิดเปนรอยละ 100 ยกเวนกรณีแจงแผน 
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   หรือเปลี่ยนแปลงแผนกระทันหัน จะทําใหไมสามารถดําเนินการได 

1.5 คณาจารยตองมีแผนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

      เม่ือการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว ฝายบริหารงานท่ัวไป จะนําผลการ

คัดเลือกดังกลาวมาจัดทําเปนแผนนิเทศงานโดยแยกตามสาขาวิชา ในแตละสาขาวิชาจะจัดกลุมสถาน

ประกอบการท่ีมีพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน โดยจัดใหคณาจารยสามารถเดินทางไปนิเทศงานไดประมาณ 2 แหง

ตอวัน หลังจากนั้นก็จะสงแผนดังกลาวนี้ไปใหสาขาวิชา โดยสงถึงประธานคณาจารยนิเทศ เพ่ือประสาน

คณาจารยในสาขาวิชากําหนดวัน เวลา คณาจารยผูนิเทศ และพาหนะในการเดินทาง เม่ือสาขาวิชาแจง

แผนดังกลาวกลับมา ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนนิเทศ จะดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือขออนุมัติ

งบประมาณ และสงตอผูรับผิดชอบประสานการนิเทศแตละสาขาวิชา  

2. จํานวนการนิเทศไมต่ํากวา 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ 

นักศึกษาสหกิจศึกษาปการศึกษา 2555 ไดรับการนิเทศจากคณาจารย คิดเปนรอยละ 100  และ

นักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานตางประเทศ 7 แหง ไดแก ประเทศมาเลเซีย จีน จะไดรับการนิเทศโดย

คณาจารย ยกเวนประเทศญี่ปุน จะดําเนินการนิเทศโดยใชระบบอินเตอรเน็ต  (จัดบริการใหคณาจารย

นิเทศ Skype กับพนักงานท่ีปรึกษา) 

3. พนักงานท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการเปนไปตามมาตรฐานบังคับ 

3.1  เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือ   ใกลเคียงหรือเปนผูมี

ความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 

      สถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. จะกําหนดพนักงานท่ีปรึกษาสําหรับดูแลนักศึกษาให

เปนผูมีความรูและความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยมีการกําหนดให

นักศึกษาทําโครงงานหรือมีการจัดทํารายงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา โดยตรวจสอบจากขอมูลการ

ประเมินคุณภาพสถานประกอบการในหัวขอ Job Supervisor มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขา

วิชาชีพของนักศึกษา ซ่ึงประเมินโดยคณาจารยผูนิเทศ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.53 (คะแนนเต็ม 5) (ดัง

เอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางท่ี ค 1 ขอ 3.4 หนาท่ี 84) 

3.2  ใหคําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และประสานงานกับหนวยงาน

ตาง ๆ ภายในองคกร 

      จากการประเมินคุณภาพสถานประกอบการของคณาจารยนิเทศปการศึกษา 2555 ในประเด็น Job 

Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษา ประเด็น Job Supervisor มีเวลาใหแก

นักศึกษาดานการปฏิบัติงาน และมีการจัดทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน มีผล

การประเมินในระดับ 4.34 (คะแนนเต็ม 5)   (ดังเอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางท่ี ค 1 ขอ 3.5-3.7 

หนาท่ี 84) 

3.3  ตรวจสาระรายงานสหกิจศึกษา 

      นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองสงรายงานใหพนักงานท่ีปรึกษาท่ีดูแลตรวจสาระรายงานในสัปดาหกอน
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สัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีเวลาไดปรับปรุงแกไข พรอมกันพนักงานท่ีปรึกษา

จะตองมีการประเมินรายงานของนักศึกษาและสงผลการประเมินดังกลาวคืนศูนยสหกิจศึกษาฯ ซ่ึงมี

คะแนน 10 คะแนน โดยคณาจารยนิเทศประเมินความพึงพอใจในระดับ 4.37 (คะแนนเต็ม 5) (ดัง

เอกสารอางอิงในตารางภาคผนวกท่ี ค1 ขอ 3.11 หนาท่ี 84)   

3.4  ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

      พนักงานท่ีปรึกษา จะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในความรับผิดชอบ ภายใน

สัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน พรอมใหนักศึกษาถือกลับมาคืนศูนยสหกิจศึกษาฯ (ในกรณีไม

สามารถประเมินไดทันในสัปดาหสุดทาย อาจสงทางไปรษณียหรืออีเมลของศูนยสหกิจศึกษาฯ โดยมี

คะแนนการประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษา 40 คะแนน สถานประกอบการประเมินความพึงพอใจใน

ระดับ 4.21 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางท่ี ค 3 หนาท่ี 86) 

4. การนิเทศของคณาจารยนิเทศมีคุณภาพตรงตามความตองการและความจําเปนตอนักศึกษาและสถาน

ประกอบการดังนี้ 

4.1  ในการนิเทศตองจัดใหมีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหวางพนักงานท่ีปรึกษากับคณาจารยนิเทศ 

นักศึกษากับอาจารยนิเทศ และประชุมรวมท้ังสามฝาย 

      ในหนังสือแจงกําหนดการนิเทศงานของคณาจารย จะมีแบบยืนยันการนิเทศงานท่ีแจงรายละเอียดหัวขอ

ท่ีคณาจารยจะพูดคุยกับนักศึกษาและพนักงานท่ีปรึกษาหรือผูเก่ียวของ เชน หนาท่ีท่ีมอบหมายให

นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

หัวขอรายงานและโครงรางรายงาน  รับฟงความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญา

ของสหกิจศึกษา และปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานผานมา และกําหนดข้ันตอนการ

นิเทศไวชัดเจนวาจะขอพบนักศึกษาตามลําพังกอนแลวคอยพบพนักงานท่ีปรึกษาโดยลําพัง หลังจากนั้น

จะมีการหารือรวมกันระหวางคณาจารย พนักงานท่ีปรึกษาและนักศึกษา  

4.2  คณาจารยนิเทศตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 

      ในหนังสือแจงกําหนดการนิเทศ ผูประสานงานการนิเทศจะระบุเวลาสําหรับการพบนักศึกษาตามลําพัง

ไมนอยกวา 20 นาที พบพนักงานท่ีปรึกษาโดยลําพังไมนอยกวา 20 นาที และหารือรวมกันระหวาง

คณาจารย พนักงานท่ีปรึกษาและนักศึกษา ไมนอยกวา 20 นาที  รวมแลวไมนอยกวา 1 ชั่วโมง  (ตาม

เอกสารอางอิงท่ี 4.4.2) 

4.3  การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยประเมิน

จากความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

      จากการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาปการศึกษา 2555 เก่ียวกับประโยชนการนิเทศงานของคณาจารยท่ี

มีตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ 3.95 (คะแนนเต็ม 5) 

(เอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางท่ี ค 6 ขอท่ี 7 หนาท่ี 89) 

4.4  การนิเทศงานของคณาจารยนิเทศมีประโยชนตอสถานประกอบการ โดยประเมินจากความพึงพอใจของ
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พนักงานท่ีปรึกษา 

      จากการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีปรึกษาในปการศึกษา 2555 เก่ียวกับประโยชนการนิเทศงาน

ของคณาจารยท่ีมีประโยชนตอสถานประกอบการ พบวาพนักงานท่ีปรึกษามีความพึงพอใจในระดับ 

4.31 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางท่ี ค 11 ขอ 2.6 หนาท่ี 94) 

4.5  คณาจารยนิเทศตองติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเมินผลและใหขอเสนอแนะแก

นักศึกษาตามความจําเปนของแตละสาขาวิชา 

      คณาจารยนิเทศของ มทส. จะติดตามความกาวหนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใชชวงของการนิเทศ

งาน และอาจมีการใหนักศึกษาติดตอกับคณาจารยโดยตรง บางสาขาวิชามีการจัดประชุมเพ่ือให

นักศึกษารายงานควากาวหนา  

5. คณาจารยนิเทศตรวจรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา 

คณาจารยจะทําหนาท่ีตรวจสอบรูปแบบการนําเสนอผลงานและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา เพ่ือให

นักศึกษาปรับแกไข 

6. ในชวงระยะกึ่งกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิ เทศเขารับฟงการนําเสนอ

ความกาวหนาผลการปฏิบัติของนักศึกษา รวมกับพนักงานท่ีปรึกษา ในสถานประกอบการไมนอยกวา

รอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

ในชวงก่ึงกลางของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะมีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมท่ีจัดประชุมใหนักศึกษา

รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย โดยเชิญคณาจารยในสาขาวิชาและพนักงานท่ี

ปรึกษาของนักศึกษาแตละคนมารวมรับฟง  ยังไมมีการจัดรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการ นอกจากใหนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานขณะคณาจารยไปนิเทศงาน ณ สถาน

ประกอบการ 

7. ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศเขารับฟงการนําเสนอผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับพนักงานท่ีปรึกษา และผูบริหารองคกร และประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

ในชวงสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานมีสถานประกอบการ จํานวน 2 แหง ท่ีมีการจัดใหนักศึกษานําเสนอ

ผลการปฏิบัติงานและเชิญคณาจารยเขารวมรับฟงการนําเสนอ  

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
3 5 ขอ  

 



 

53 

 

รายการหลักฐาน :  

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 

- หนังสือแจงกําหนดการนิเทศงานสถานประกอบการ 
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ตัวบงช้ี 12.4 รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการนําไปใชประโยชน 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: ผลผลิต     

 

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 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดใหพนักงานท่ีปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาใน

หัวขอการไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1/2555 ได 

4.34 คะแนน ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 ได 4.36 คะแนน ภาคการศึกษาท่ี 3/2555 ได 4.31 คะแนน เฉลี่ย 

4.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 88 (ดังเอกสารอางอิงในภาคผนวกตารางท่ี ค 11 

ขอ 1.1 หนาท่ี 94) 

 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

รอยละ 88 5 รอยละ 70  

 
รายการหลักฐาน :  
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ตัวบงช้ี 12.5    รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาถามีตําแหนงงานวาง 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: ผลผลิต   

 

เกณฑมาตรฐาน :  รอยละ 

รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถามี

ตําแหนงงานวาง 

 

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 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ในแตละภาคการศึกษาพนักงานท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจะประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน โดยระบุการรับนักศึกษาถาสถานประกอบการมี

ต่ําแหนงงานวางศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1/2555 รอยละ 77.95 ภาคการศึกษาท่ี  2/2555 รอยละ 72.09 

และภาคการศึกษาท่ี  3/2555 รอยละ 72.99 เฉลี่ย 3 ภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ 74.34 

 

การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

รอยละ 74.34 5 รอยละ 70  

รายการหลักฐาน :  

- รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2555  หนาท่ี 12 
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ตัวบงช้ีท่ี 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาติ 

 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ   

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน   : ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 

1. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวขอใน

แผนปฏิบัติงานประจําป 

 

 

2. มีจํานวนนักศึกษาเขารับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติไมนอย

กวา 30 คน ตอภาคการศึกษา 
 

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ท่ีเขารับ

การเตรียมความพรอมเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

4. มีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากตางประเทศ

เปนไปตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

 

 

5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ท่ีผานการ

ปฏิบัติงานตางประเทศเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

6. มีรายงานการประชุมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในป

การศึกษาถัดไป 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส.ตามหัวขอในแผนปฏิบัติงานประจําป 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดจัดโครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

เพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไนี้ 

1.1 1กิจกรรมแนะนําสหกิจศึกษานานาชาติ 

1.2 กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน  

1.3 กิจกรรมภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 

1.4 กิจกรรม Fun English with Friends 

1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู   

1.6 เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอภาษาอังกฤษ 

1.7 วัฒนธรรมขามชาติและการปรับตัว 

1.8 มารยาทสากล 

1.9 กิจกรรมปลอดภัยไวกอน 

1.10 กิจกรรมอบรมการเตรียมความพรอมเดินทางไปตางประเทศ 

1.11 กิจกรรมอบรมเก่ียวกับขอมูลรายประเทศ 

1.12 กิจกรรมอบรมการจัดทําเพ่ือการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

(ดังเอกสารอางอิง 12.6.1 ) 

2. มีจํานวนนักศึกษาเขารับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติไมนอยกวา 30 คน ตอภาค

การศึกษา 

    ในภาพรวมมีนักศึกษาเขารับการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษานานาชาติไมนอยกวา 30 คน ดัง

รายละเอียดจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมรอบรูประชาคมอาเซียน  ดําเนินการจัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง   

ครั้งท่ี 1 ในหัวขอ  “ประชาคมอาเซียน: วิกฤติหรือโอกาส” โดยดร.วิศิษฎพร วัฒนวาทิน อาจารย

ประจําสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม วันท่ี 15 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 – 

18.30 น. มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 515 คน นักศึกษามีความพึงใจในระดับ 4.80 (จากคะแนน

เต็ม 5) 

ครั้งท่ี 2 ในหัวขอ “ประเด็นความทาทายทางดานเศรษฐกิจของอาเซียน: ในมุมมองของภาคเอกชน”  

โดย คุณกรกฎ ผดุงจิตต รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วันท่ี 13 พฤศจิกายน 

2555 เวลา 17.00 – 19.00 น.โดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 225 คน  นักศึกษามีความพึง

ใจในระดับ 4.42 (จากคะแนนเต็ม 5) 
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ครั้งท่ี 3 ในหัวขอ “ความทาทายและโอกาสของบัณฑิตไทย ในตลาดแรงงานอาเซียน” โดย          

รองศาสตราจารย ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ เลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแหงภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต  วันท่ี 18 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น.มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 

570 คน ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอภาพรวมกิจกรรมในระดับ 4.40 (จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

 - กิจกรรม Inter Coop Experiences Sharing   ดําเนินการจัด  1  ครั้ง โดยศูนยสหกิจศึกษาฯ 

ไดเชิญนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัดไดแก        
Mr. Alexander Gunson, Mechanical Engineering Student University of Victoria, 

CANADA และ Mr. Ryan Barton, Mechanical Engineering Student University of 

Cincinnati, U.S.A. เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 – 18.00 น. มีผูรวมกิจกรรม จํานวน 

281 คน ผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับ 3.75 (จากคะแนนเต็ม 5) 

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ท่ีเขารับการเตรียมความพรอม

เฉล่ียไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในกิจกรรมตางๆ ตามแผน

โดยมีผลการประเมินในระดับ 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4. มีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. และนักศึกษาจากตางประเทศเปนไปตามตัวช้ีวัดผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

    ในปการศึกษา 2555 ไดจัดสงนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ไปปฏิบัติงานตางประเทศ จํานวน 19 ราย 

ไดแกประเทศลาว 2 ราย ประเทศมาเลเซีย 7 ราย ประเทศญี่ปุน 1 ราย และประเทศจีน 9 ราย และมี

นักศึกษาตางชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จํานวน 3 ราย ไดแก ประเทศแคนาดา 1 ราย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 1 ราย และประเทศญี่ปุน 1 ราย ซ่ึงบรรลุตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ (KPIs) พ.ศ. 2555 ท่ีตั้งไววาจะสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ 

2 คน และรับนักศึกษาตางชาติเขามาปฏิบัติงานในประเทศไทย 1 คน (ดังเอกสารอางอิง ท่ี 12.6.4) 

 5. มีผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ท่ีผานการปฏิบัติงาน

ตางประเทศเฉล่ียไมนอยกวาระดับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

    จากการสํารวจความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มทส. ท่ีผานการปฏิบัติงานตางประเทศในป

การศึกษา 2555 พบวามีคะแนนเฉลี่ย 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เอกสารแนบ (เอกสารแนบ 12.6.4) 

6. มีรายงานการประชุมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 

    มีการสํารวจความสนใจในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตางประเทศ และนําผลการสํารวจมาปรับปรุงการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติในปการศึกษาถัดไป (ดังเอกสารอางอิงท่ี 12.6.5) 
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การประเมินตนเอง  : 

 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
4 6 ขอ  

 

รายการหลักฐาน  : 

- รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาปการศึกษา 2555 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2555 

- เอกสารเสนอผลการดําเนินงานสถานศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย 
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ตัวบงช้ี 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีปรึกษา และคณาจารยนิเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี: ผลผลิต 

 

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  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ในฐานะท่ีเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ซ่ึง

ใน  ปการศึกษา 2555 ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากศูนย           

สหกิจศึกษาฯ ตามกลุมผูรับบริการพบวาผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (4.20) โดยการสํารวจความพึง

พอใจจะพิจารณา 5 ประเด็นสําคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ความพึงพอใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 4.31 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในตารางภาคผนวกท่ี 

ค14 หนาท่ี 96) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษา อยูในระดับ 4.49 (คะแนนเต็ม 5) ดังเอกสารอางอิงในตาราง

ภาคผนวกท่ี ค11 หนาท่ี 94) 

2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูในระดับ 4.26 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในตารางภาคผนวก

ท่ี ค10 หนาท่ี 93) 

- ความพึงพอใจของพนักงานท่ีปรึกษา อยูในระดับ 4.13 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในตาราง

ภาคผนวกท่ี ค11 หนาท่ี 94) 

- ความพึงพอใจของคณาจารยนิเทศ อยูในระดับ 3.94 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอางอิงในตาราง
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ภาคผนวกที่ ค13 หน้าที่ 95) 

3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.14  (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตารางภาคผนวก

ที่ ค9 ข้อที่ 6 หน้าที่ 92) 
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ  4.21 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง

ภาคผนวกที่ ค3 หน้าที่ 86) 
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ อยู่ในระดับ 4.38 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง

ภาคผนวกที่ ค2 หน้าที่ 85) 

4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.10 (คะแนนเต็ม 5) ((ดังเอกสารอ้างอิงในตารางภาคผนวก

ที่ ค9 ข้อที่ 6.2 หน้าที่ 92) 
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ 4.21   (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง

ภาคผนวกที่ ค3 หน้าที่ 92) 
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ อยู่ในระดับ 4.16 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง

ภาคผนวกที่ ค2 ข้อที่ 2 หน้าที่ 85) 

5. ความพึงพอใจในการสร้างโอกาสการต่อยอดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ 4.27 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตารางภาคผนวกท่ี 

ค10 ข้อ 5 หน้าที่ 93) 
- ความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาอยู่ในระดับ  4.25 (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง

ภาคผนวกที่ ค11 ข้อที่ 1.3 หน้าที่ 94) 
- ความพึงพอใจของคณาจารย์ผู้นิเทศอยู่ในระดับ 3.92  (คะแนนเต็ม 5) (ดังเอกสารอ้างอิงในตาราง

ภาคผนวกที่ ค13 ข้อ 1.2 หน้าที่ 95) 
 

 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 
บรรลเุปา้หมาย () หรือ 
ไม่บรรลเุป้าหมาย () 

ค่าเฉลี่ย = 4.20 4 ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00  
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รายการหลักฐาน 

- รายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555 
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ตัวบงช้ี 12.8 การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ชนิดของตัวบงช้ี: กระบวนการ    

 

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 

 

เกณฑมาตรฐาน   :   ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
มี () หรือ ไมมี () 

การดําเนินการ 
1. มีแตงตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารเครือขายจากสถาบันการศึกษาใน
เครือขายไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสถาบันการศึกษาในเครือขายท้ังหมด 

 

2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายและสรุปรายงานการประชุมแจง
ผูท่ีเก่ียวของอยางนอยปการศึกษาละ 3 ครั้ง 

 

3. มีรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง
จากคณะอนุกรรมการบริหารเครือขาย 

 

4. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติประจําปตอเครือขายอุดมศึกษา
 

 

 

5. มีรายงานการประชุมการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในป
การศึกษาถัดไป 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีแตงตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารเครือขายจากสถาบันการศึกษาในเครือขายไมนอยกวา 2 ใน 3 

ของจํานวนสถาบันการศึกษาในเครือขายท้ังหมด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะเปนมหาวิทยาลัยแมขายเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนลางได มีการแตงตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายจากตัวแทนของ

สถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย จากสถาบันสมาชิกท้ัง 17 สถาบัน ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหาร

เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางท่ี 1/2554 เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีวาระ 2 ป  
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2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายและสรุปรายงานการประชุมแจงผูท่ีเกี่ยวของอยาง

นอยปการศึกษาละ 3 ครั้ง 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ในฐานะสถาบันแมขายเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ไดประสานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามความจําเปนท่ีจะตองหารือ โดยปการศึกษา 2555 

ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ จํานวน  3 ครั้ง (29 สิงหาคม 2555 26 มกราคม 2556 และ 28 

มีนาคม 2556 และ 10 เมษายน 2556 ) นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเฉพาะโดยตั้งเปนคณะทํางาน เชน 

คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดี เดนระดับเครือขาย คณะทํางานการจัดทํา

โครงการวิจัย หรือในกรณีมีการตรวจเยี่ยมจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน 

3. มีรายงานการกํากับติดตามการดํา เนินงานตามแผนปฏิ บัติการ ท่ี ได รับการรับรองจาก

คณะอนุกรรมการบริหารเครือขาย 

มีการรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองจากคณะ

กรรมการบริหารเครือขายฯ  โดยจะนําแผนปฏิบัติการเขาท่ีประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบจากกรรมการ 

กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมท้ังมีการรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุม

เพ่ือใหทราบความกาวหนาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายฯ เชน การจัดทําขอเสนอ

โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. มีการหารือรูปแบบการดําเนินงานหรือการปรับ

แผนและกระบวนการดําเนินงาน 

4. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติประจําปตอเครือขายอุดมศึกษา 

เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ

ประธานสถาบันเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหหนือตอนลาง ปละ 2 ครั้ง   และรายงานผล

การดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก 6 เดือน รวมท้ังสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาจะมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยมีกําหนดการตรวจเยี่ยมเครือขายปละ 1-2 ครั้ง โดย

มีการศึกษา 2555 มีการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2556  

5. มีรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายเพ่ือการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

ดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 

เปาหมายท่ีตั้งไว 

(ตามเกณฑมาตรฐาน) 

บรรลุเปาหมาย () หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย () 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
4  5 ขอ  
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รายการหลักฐาน :  

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
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ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงช้ี 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมาย* 

ผลการ
ดําเนินงาน* คะแนนการ

ประเมิน 

บรรลุเปาหมาย 
() หรือ ไม

บรรลุเปาหมาย 
() 

องคประกอบที ่1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน 

   
 

ตัวบงชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ขอ  8 ขอ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1   5.00 คะแนน  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ      

ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

ศูนยสหกิจศึกษาและผูบริหารทกุระดับ

ของหนวยงาน 

 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา

อาชีพสูสถาบนัการเรียนรู 
 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา  6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  
ตัวบงชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง  6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7   5.00 คะแนน  

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9   4.00 คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
*
ระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆเชนระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปนขอหรือระบุเปนระดับ 
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ตารางเปาหมายและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี ้

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมาย* 

ผลการ
ดําเนินงาน* คะแนนการ

ประเมิน 

บรรลุเปาหมาย 
() หรือ ไม

บรรลุเปาหมาย 
() 

องคประกอบที่ 12  การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก

ของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

    

ตัวบงชี้ 12.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรสหกิจศึกษา 
 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.2 มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียน

การสอนสหกิจศึกษา 
 7 ขอ  8 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.3 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนิเทศการ

ปฏิบัติงาน 
 5 ขอ  4 ขอ 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.4 รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใชประโยชน 
มากกวารอยละ 

70 
รอยละ 88.00 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.5   รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการเสนองานจาก

สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ถามีตําแหนงงานวาง 

มากกวารอยละ 

รอยละ 70 
รอยละ 74.34 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาต ิ  6 ขอ  5 ขอ 4 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา พนักงานท่ีปรึกษา และคณาจารย

นิเทศ 

คาเฉลี่ยมากวา 

4.00 
4.22  5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 12.8  การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน  

      

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 12   
4.50 

คะแนน 
 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองคประกอบ   4.63 
คะแนน 

 

                                                        
*ระบุเปนตัวเลขท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ีใชประเมินสําหรับตัวบงช้ีน้ันๆ เชน ระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนจํานวนหรือระบุเปน

ขอหรือระบุเปนระดับ 
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จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพของหนวยงาน ปการศึกษา 2555 เม่ือนํามา

เปรียบเทียบขอมูลปการศึกษา 2553 และปการศึกษา 2554 เพ่ือดูพัฒนาการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 
องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงคและแผนการ

ดําเนินการ 
   

ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน 7 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ     

ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพและผูบริหารทกุระดับของศูนยสห

กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสูองคกร

แหงการเรียนรู 

5 ขอ 

 

5 ขอ 

 

5 ขอ 

ตัวบงชี้ 7.3 

ตัวบงชี้ 7.3 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ระบบสารสนเทศสหกจิศึกษา 

5 ขอ 

NA 

NA 

6 ขอ 

NA 

6 ขอ 

ตัวบงชี้ 7.4 การบริหารความเสี่ยง 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 
องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 

องคประกอบที่ 12  การดําเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    

ตัวบงชี้ 12.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร    

สหกิจศึกษา 

NA 5 ขอ 5 ขอ 

ตัวบงชี้ 12.2 มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนการสอน     

สหกิจศึกษา 

NA 8 ขอ 9 ขอ 

ตัวบงชี้ 12.3 ระดับความสํ า เ ร็จของกระบวนการนิ เทศการ

ปฏิบัติงาน 

NA 4 ขอ 4 ขอ 

ตัวบงชี้ 10.4 รอยละของโครงงาน/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่   

สถานประกอบการนําไปใชประโยชน 

NA รอยละ 87.26 รอยละ 88.00 

ตัวบงชี้ 12.5 รอยละของนักศึกษาที่ ได รับการเสนองานจาก        

สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถามี

ตําแหนงงานวาง 

NA รอยละ 79.98 รอยละ 74.34 

ตัวบงชี้ 12.6 งานสหกิจศึกษานานาชาต ิ NA 5 ขอ 5 ขอ 

ตัวบงชี้ 12.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

พนักงานท่ีปรึกษา และคณาจารยนิเทศ 

NA NA คาเฉลี่ย 4.22 
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 
ตัวบงชี้ 12.8  การดําเนินงานของเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

NA 4 ขอ  5 ขอ 

 

 na = ไมมีขอมูล/ ไมไดเก็บรวบรวมขอมูล 
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สวนท่ี 3 

จุดเดน - แนวทางเสริม และจุดออน - แนวทางแกไข 

 

จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังท่ีกลาวไวในบทท่ี 2 สรุป

จุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขในภาพรวมของหนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน  

วัตถุประสงค และแผนการ

ดําเนินการ 

-มีการควบคุม การกํากับ การ

ติดตาม และการประเมินผล

การดําเนินงานใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติงานประจําปท่ี

สอดคลองตามแผน

ยุทธศาสตร 

 

-ควรมีโครงการ/กิจกรรม/

หลักสูตร เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

- - 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

7.  การบริหารและการจัดการ -มีระบบการจัดการความรู

และเผยแพรความรูใหผูท่ี

เก่ียวของนําไปสูการ

ปฏิบัติงานและใชประโยชน

อยางเปนระบบ 

-ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลสถาน

ประกอบการแบบระบบเปดหรือ 

Co-op Pedia 

- - 

 -มีระบบสารสนเทศสหกิจ

ศึกษาชวยใหการดําเนินงานมี

ความคลองตัว สามารถ

ควบคุมความเสี่ยงท่ีมีผลการ

ตอการดําเนินงาน 

-ควรมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศสหกิจศึกษาใหครวบ

คลุมทุกภารกิจเพ่ือชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานสห

กิจศึกษาและเปนการลดการใช

กระดาษ 

-ควรมีระบบการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชงานระบบ

สารสนเทศสหกิจศึกษาแบบ 

Real Time เพ่ือลดความเสี่ยงท่ี

มีผลกระทบตอการดําเนินงาน  

สหกิจศึกษาใหเหลือนอยท่ีสุด 

 

- - 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

9.  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

 

-มีการดําเนินงานอยูภายใต

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลั ย

เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี แ ล ะ

มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการดําเนินงานสหกิจ

ศึ ก ษ า ข อ ง สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

-ควร มีการดํ า เนินงานสหกิจ

ศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานและ

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร

ดํ า เนิ น งานสห กิจ ศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและสมาคมสหกิจ

ศึกษาไทย 

  

12. การดําเนินงานสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ 

 

-มีการจัดปฐมนิเทศ และมัชฌิม

นั กศึ กษาชั้ นป ท่ี  2 และ 3 

ตามลําดับ มีการเตรียมความ

พ ร อ ม นั ก ศึ ก ษ า ก อ น ไ ป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมนอย

กวา 30 ชั่วโมง 

-ควรมีการพัฒนาเนื้อหาและ

วิ ธี ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ต ร ง ต า ม ค ว า ม

ตองการของสถานประกอบการ

มากท่ีสุด 

-ขาดการมีสวนรวมของ

สถานประกอบการใน

การสัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิด เห็นระหว า ง

นั ก ศึ กษา  คณาจารย

นิ เทศ และคณาจารย

สาขาวิชา 

-ค ว ร มี ก า ร ก ร ะ ตุ น ใ ห      

ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ห็ น

ความสําคัญของการนําเสนอ

ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

นักศึกษาสหกิจศึกษาในการ

สั มมนาแลก เปลี่ ยนความ

คิดเห็น ณ มหาวิทยาลัย 

 -ลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับ

มอบหมายมีคุณภาพตรงตาม

-ควรมีการพัฒนากระบวนการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาใหไดตาม

-ข า ด ก า ร จั ด พ บ ป ะ

ระหวางนักศึกษา สถาน

-เพ่ิมโอกาสหรือชองทางให

นักศึกษา สถานประกอบการ 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

สาขาวิชา และนักศึกษาทุกคน

ไดรับการนิเทศจากคณาจารย

นิเทศประจําสาขาวิชา 

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น

คุณภาพการดําเนินงานสหกิจ

ศึ ก ษ า ข อ ง สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

และสมาคมสหกิจศึกษาไทย 

ป ร ะ ก อ บ ก า ร  แ ล ะ

คณาจา ร ย นิ เ ทศ เ พ่ื อ

เตรียมความพรอมใหกับ

นั ก ศึ ก ษ า ก อ น ไ ป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

และคณาจารย นิ เ ทศ ได มี

โอกาสพบกันเพ่ือเตรียมความ

พรอมใหกับนักศึกษากอนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน 

การจัด Co-op Job fair 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

 -สถานประกอบการ ได รั บ

ประโยชนจากการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา คิดเปนรอยละ 

88 

-ควรมีการสรางรวมมือกับสถาน

ประ กอบ กา ร ในก า ร พั ฒน า

คุณภาพงานสหกิจศึกษาเพ่ือให

เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ต อ ส ถ า น

ประกอบการ 

-คณาจารย นิ เทศงาน   

สหกิจศึกษาสวนใหญยัง

ไมผ านการอบรมจาก

หนวยงานท่ีสํานักงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร

อุ ด ม ศึ ก ษ า  ( ส ก อ . ) 

รับรอง 

-ควรมีการสงคณาจารยนิเทศ

เขารับการอบรมกับหนวยงาน

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 

หรือจัดอบรมคณาจารยนิเทศ 

ม ท ส .  ร ว ม กั บ ส ม า ค ม        

สหกิจศึกษาไทย 

 -และนั ก ศึ กษาส วน ใหญ มี

โอกาส ได ง าน ทําหลั งจาก

สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอย

ละ 73.34 

-ควรมีการสนับสนุนใหพนักงาน

สายปฏิบัติการทําวิจัยสถาบัน 

เ ช น  คุณภ าพบัณ ฑิต  มทส . 

เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ บั ณ ฑิ ต

มหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีอยู ในระดับ

เดียวกัน 

-ขาดการมีสวนรวมของ

คณาจารยนิเทศในการ

เ ข า ร ว ม รั บ ฟ ง ก า ร

นําเสนอความกาวหนา

และผลการปฏิบัติงาน

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส ห กิ จ

ศึ ก ษ า  ณ  ส ถ า น

ประกอบการ 

-เพ่ิมโอกาสใหคณาจารยนิเทศ

ไดเขารวมรับฟงการนําเสนอ

ความกาวหนาและผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา ณ สถานประกอบการ

โดยจัด ให มีการนิ เทศงาน

ควบคูกับกิจกรรมการนําเสนอ

ความกาวหนาการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา 

 -มี การ เตรี ยมความพร อม

นั ก ศึ ก ษ า ส ห กิ จ ศึ ก ษ า

-ควรมีการขยายเครือขายความ

ร ว ม มื อ กั บม ห า วิ ท ย าลั ย ใ น

-จํานวนนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาท่ีมีความสนใจไป

-ควรมีการจัดตั้งกองทุนสหกิจ

ศึ ก ษ า เ พ่ื อ เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

นานาชาติเพ่ือรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

ตางประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจ

ศึกษานานาชาติ 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ในตางประเทศมีจํานวน

นอย 

 

นักศึกษาท่ีมีความสนใจ มีผล

การเรียนดี แตขาดทุนทรัพย 

 

   -จํานวนนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาตางชาติท่ีมีความ

สนใจมาปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาในประเทศไทยมี

จํานวนนอย 

-ควรมีการขยายเครือข าย

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ในตางประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

สหกิจศึกษานานาชาติ 
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การดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (หากมี) 

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติตั้งแตการเตรียมความพรอม

นักศึกษา การจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานตางประเทศ ผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 2555 

พบวาทําไดมากกวา KPIs ท่ีตั้งไว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัล

สถานศึกษาดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเดนระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท่ี 5 

วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนยแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา 
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ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



78 

 

ตารางภาคผนวก ก  รายชื่อและวุฒิการศึกษาของบุคลากรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปการศึกษา 2555                         

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1 ผศ.ดร.บุญชัย  วิจิตเสถียร - วิทยาศาสตรบัณฑิต (Industrial Chemistry) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Environmental  

  Technology) 

- Ph.D. (Environmental Technology and  

  Management)    

2 ผศ.ดร.สุนิติยา  เถ่ือนนาดี  

 

- บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี)  

- MBA  

- Ph.D. (Business Administration) 

3 ดร.อลงกต  ยะไวทย - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี- การศึกษา) 

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) 

4 นางศิริรัชนี  ฉายแสง - บริหารธุรกิจ (โฆษณา-ประชาสัมพันธ)   

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 

5 นางผองพัตรา  บุญระมาตร - ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) 

6 นางสาวกมลวรรณ  บัณฑิตสาธิสรรค - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศล) 

7 นางกรวรรณ  พงษอินทรวงศ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป-บัญชี) 

8 นางสาวพยอม เจียนมะเริง - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจการบัญชี) 

9 นางชอทิพย ฤาเดช - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

10 นางสาวกัญพัชญ  ทองคํา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 

11 นางธัญญกรชนัท  นิ่มเจริญนิยม - วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต                

  (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 

12 นางสาวทิตยาพร ศรีสมพร - วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต                

  (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 

13 นางสุภี  เข่ือนโพธิ ์ - ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) 

14 นางสาวนฤมล  สีหิสราภิสิทธิ ์ - วารสารศาสตรบัณฑิต (สาขาภาพยนตร) 

15 นางสาวบัวบุญ  พิณเจริญพันธ - B.A (Psychology) 

16 นางสาวณัฐกานต  สุขศรีวงศ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหการ) 

17 นางสาวกฤชญา เชื้อจันทึก - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

   สาขาการตลาด 

หมายเหตุ  :  ลําดับท่ี 3 ,8 , 12 , 15 ลาออกจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว และ ลําดับท่ี 14 ยายไปชวยงาน
ในหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
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ตาราง ค 1 สรุปคะแนนเฉล่ียผลประเมินคุณภาพสถานประกอบการระหวางการนิเทสงานสหกิจศึกษา 
        โดยคณาจารยผูนิเทศงาน (จาก 5 คะแนน) 

ท่ี หัวขอประเมิน ภาคการศึกษา เฉลี่ย 

  1/2555 2/2555 3/2555  
1 ความเขาใจในแนวคิดของสหกจิศึกษา 4.34 4.54 4.35 4.41 

1.1 ผูบริหาร 4.33 4.58 4.39 4.43 

1.2 เจาหนาท่ีฝายบุคคล 4.28 4.50 4.34 4.37 

1.3 พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) 4.42 4.61 4.43 4.49 

2 คุณลักษณะงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ 4.40 4.48 4.37 4.42 

2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม 4.37 4.45 4.34 4.39 

2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ 4.40 4.53 4.37 4.43 

2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเสี่ยงหรือ
กอใหเกิดอันตราย 

4.43 4.48 4.40 4.44 

3 การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

4.30 4.42 4.29 4.34 

3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการ
ระหวางฝายบุคคล และ Job Supervisor ความ
เขาใจในแนวคิดของ  สหกิจศึกษา 

4.36 4.55 4.44 4.45 

3.2 ฝายบุคคล/ผูเก่ียวของ มีการปฐมนิเทศ แนะนํา
กฎระเบียบตางๆ ขององคกรใหนักศึกษาทราบ 

4.32 4.56 4.44 4.44 

3.3 มี Job Supervisor ดูแลนักศกึษาภายใน
สัปดาหแรกท่ีเขางาน 

4.56 4.70 4.64 4.63 

3.4 Job Supervisor มีความรู และประสบการณ 
ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 

4.47 4.57 4.55 4.53 

3.5 Job Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษาดานการ
ปฏิบัติงาน 

4.37 4.48 4.36 4.40 

3.6 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และ
ใหคําปรึกษา 

4.40 4.53 4.42 4.45 

3.7 มีการจัดทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน 

4.17 4.28 4.08 4.18 

3.8 มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยางเหมาะสม 4.08 4.08 3.95 4.04 

3.9 จัดสวัสดิการ (ท่ีพัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ) ให
นักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.92 4.02 3.82 3.92 

3.10 มีความพรอมดานอุปกรณ หรือเครื่องมือ
สําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน 

4.27 4.34 4.21 4.27 

3.11 ใหความสําคัญตอการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา 

4.35 4.47 4.29 4.37 

4 สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการ 4.32 4.45 4.32 4.36 
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 ตาราง ค 2 สรุปคะแนนเฉล่ียผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษา 
     โดยคณาจารยผูนิเทศงาน (จาก 5 คะแนน) 

 
ท่ี หัวขอประเมิน ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2555 2/2555 3/2555 

1 ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.33 4.41 4.32 4.35 

1.1 มีความรับผดิชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 4.50 4.60 4.50 4.53 

1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรอืรน 4.42 4.47 4.37 4.42 

1.3 มีการปรับปรุงคณุภาพงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ 4.26 4.30 4.22 4.26 

1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 4.25 4.36 4.31 4.31 

1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.22 4.32 4.20 4.25 

2 ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.16 4.24 4.07 4.16 

2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถท่ีมี

อยูอยางเต็มท่ี 4.38 4.43 4.30 4.37 

2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู 4.11 4.17 3.97 4.08 

2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบัติการ 3.94 4.10 3.88 3.97 

2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดลําดับ

ความสําคญัของงาน 4.08 4.14 3.99 4.07 

2.5 ใฝรู สนใจศึกษาหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติม 4.29 4.34 4.24 4.29 

3 คุณลักษณะสวนบุคคล 4.49 4.54 4.47 4.50 

3.1 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับ

ขององคกรโดยเครงครัด 4.67 4.71 4.70 4.69 

3.2 เขางานตรงเวลา ไมเคยขาด ไมเคยสาย 4.66 4.69 4.65 4.67 

3.3 ใหความเคารพเช่ือฟงผูบังคับบัญชา 4.71 4.73 4.69 4.71 

3.4 มีความขยัน อดทน สูงาน 4.61 4.66 4.57 4.61 

3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซื่อสัตย สุจรติ 

รักษาความลบัองคกร 4.63 4.71 4.64 4.66 

3.6 มีความริเริม่ สรางสรรค 4.02 4.07 3.96 4.02 

3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถาม และ

เสนอความคดิเห็น 4.16 4.21 4.10 4.16 

3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชน 

การแตงกาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ 4.46 4.49 4.44 4.46 

3.9 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม

รวมกับผูอ่ืน 4.49 4.58 4.47 4.51 

3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน

ไฟฟา วัสดสุิ้นเปลืองตางๆ 4.46 4.61 4.53 4.53 

4 สรุปโดยรวมของนักศึกษา 4.37 4.43 4.33 4.38 
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ตาราง ค 3 สรุปคะแนนเฉล่ียผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาตางๆ  

     ท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแตละภาคการศึกษา ปการศึกษา 2555 

     โดยพนักงานท่ีปรึกษา  (จาก 5 คะแนน) 

ท่ี หัวขอประเมิน ภาคการศึกษา 
เฉลี่ย 

1/2555 2/2555 3/2555 

1 ปริมาณงาน 4.34 4.29 4.28 4.31 

2 คุณภาพงาน 4.15 4.15 4.06 4.12 

3 ความรูความสามารถทางวิชาการ 4.01 4.03 3.99 4.01 

4 ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ  4.15 4.12 4.10 4.12 

5 ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ  4.05 4.17 4.08 4.10 

6 วิจารณญาณและการตัดสินใจ 3.89 3.88 3.81 3.86 

7 การจัดการและการวางแผน 3.98 3.96 3.94 3.96 

8 ทักษะการสื่อสาร 4.08 4.06 3.96 4.03 

9 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ  3.60 3.56 3.53 3.56 

10 ความเหมาะสมตอตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.31 4.32 4.23 4.29 

11 ความรับผิดชอบและเปนผูท่ีไววางใจได 4.35 4.39 4.35 4.36 

12 ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน 4.50 4.49 4.37 4.45 

13 ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง 4.10 4.11 3.99 4.06 

14 การตอบสนองตอการสั่งการ 4.47 4.45 4.37 4.43 

15 บุคลิกภาพและการวางตัว  4.50 4.51 4.43 4.48 

16 มนุษยสัมพันธ 4.59 4.60 4.51 4.56 

17 ความม่ันใจในตนเอง -  -  3.99 3.99 

18 ความเปนผูนํา  - -  3.71 3.71 

19 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร 4.44 4.46 4.36 4.42 

20 คุณธรรมและจริยธรรม 4.66 4.66 4.56 4.63 

เฉลี่ยรวม 4.25 4.25 4.14 4.21 
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ตาราง ค 4  ความคิดเห็นของนักศึกษาตอรูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   

               ในปการศึกษา 2555  (จาก 5 คะแนน) 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2555 2/2555 3/2555 

1 รูปแบบของการจัดการระหวางการปฏิบัติงาน 4.04 3.99 4.05 4.03 

1.1 นักศึกษาตองมีความพรอมทางดานวิชาการและ

วุฒิภาวะ 

4.04 4.02 4.07 4.04 

1.2 ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 

4.05 3.93 3.96 3.98 

1.3 นักศึกษาปฏิบัติงานโดยมี Job description ท่ี

ชัดเจน 

4.00 3.95 4.09 4.01 

1.4 สถานประกอบการจดัใหม ีSupervisor เปน

หัวหนางานนักศึกษา 

4.26 4.25 4.46 4.32 

1.5 การกําหนดใหนักศึกษาเขียนรายงานใหสถาน

ประกอบการ 1 เรื่อง 

4.02 4.00 3.96 3.99 

1.6 ประโยชนของรายงานท่ีนักศึกษาเขียนตอสถาน

ประกอบการ 

4.02 4.00 4.08 4.03 

1.7 การจัดใหมีการนิเทศงานโดยคณาจารยระหวาง

การปฏิบัติงาน 

4.34 4.21 4.30 4.28 

1.8 การนิเทศงานเปนประโยชนตอนักศึกษา 4.32 4.25 4.27 4.28 

1.9 การนิเทศงานเปนประโยชนตอสถาน

ประกอบการ 

4.11 4.00 4.03 4.05 

1.10 สวัสดิการและคาตอบแทน 3.32 3.29 3.36 3.32 

1.11 ความเหมาะสมของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

3.97 3.96 3.98 3.97 

2 รูปแบบและประโยชนของกจิกรรมหลังกลับจาก

สถานประกอบการ 

4.14 4.10 4.12 4.12 

2.1 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสัมภาษณ

นักศึกษา 

4.11 4.10 4.11 4.11 

2.2 รูปแบบและประโยชนของกิจกรรมสัมมนา

นักศึกษา 

4.16 4.09 4.12 4.12 

 รูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ  4.06 4.00 4.06 4.04 
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ตาราง ค 5 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอชีพ 

               ในปการศึกษา 2555 (จาก 5 คะแนน)  

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2555 2/2555 3/2555 

1 การใหบริการงานนิเทศงานสหกจิศึกษา 4.02 3.92 3.91 3.95 

1.1 การประสานงานกับสถานประกอบการ

นัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย 

4.06 4.01 3.98 4.02 

1.2 การใหคําปรึกษาแนะนําและแกไข

ปญหาใหนักศึกษาระหวางปฏิบัติงาน 

(ถามี) 

3.91 3.79 3.81 3.84 

1.3 การประสานงานและใหขอมลูเก่ียวกับ

กิจกรรมหลังกลับจากสถาน

ประกอบการไดแก การสัมภาษณ 

สัมมนา หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

4.07 3.95 3.95 3.99 

2 การจัดการโดยรวมของศูนยฯ มี

ประสิทธิภาพสามารถสนับสนุน นักศึกษา 

คณาจารย และสถานประกอบการให

ศูนยฯ ลุลวงดวยดี 

4.26 4.22 4.17 4.22 
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ตาราง ค 6 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการบริหารและการจัดการของสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด  

                     ในปการศึกษา 2555 (จาก 5 คะแนน) 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2555 2/2555 3/2555 

1 การจัดแผนการเรียนการสอนวิชาสอดคลอง

ตอการไปปฏิบัติงาน 
4.00 4.10 4.06 4.05 

2 การสนับสนุนสงเสรมิจากคณาจารยใน

สาขาวิชาตอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4.19 4.21 4.19 4.20 

3 จํานวนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-

op Advisor) ตอนักศึกษา 
4.00 4.04 4.00 4.01 

4 การใหคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยท่ี

ปรึกษาสหกิจศึกษา (ถามี) 
4.00 3.97 3.99 3.99 

5 ความจําเปนในการนิเทศงานของอาจารย 4.18 4.20 4.20 4.19 

6 ความสนใจของคณาจารยในสาขาวิชาตอ

การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
3.67 3.68 3.65 3.67 

7 คณาจารยนิเทศมีสวนสําคัญตอการ

ปฏิบัติงาน 
3.93 3.94 3.97 3.95 

8 การจัดการโดยรวมของสาขาวิชาในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4.15 4.11 4.11 4.12 
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ตาราง ค 7 ความคิดเห็นของนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับ 
               จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (จาก 5 คะแนน) 

หัวขอพิจารณา 
ภาค  

คาเฉลี่ย 
1/2555 2/2555 3/2555 

1.การพัฒนาตนเอง 4.19 3.95 3.91 4.02 

     1.1 ความรูความสามารถทางดานวิชาการ 4.19 3.76 3.64 3.86 

     1.2 ความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงาน 4.23 3.72 3.58 3.84 

     1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม 4.22 3.98 3.89 4.03 

     1.4 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน 4.21 3.99 3.96 4.05 

     1.5 ทัศนคติตอวิชาชีพ 4.24 4.12 4.08 4.15 

     1.6 ความมั่นใจในตนเอง 4.14 3.83 3.75 3.91 

     1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน 4.26 4.16 4.18 4.20 

     1.8 ความสามารถในการเรยีนรู 4.23 4.04 4.06 4.11 

     1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตดัสินใจ 4.16 3.85 3.86 3.96 

     1.10 ความคิดริเริม่ในการสรางงาน และเสนอความคิด 4.17 3.82 3.73 3.91 

     1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน 4.17 3.77 3.77 3.90 

     1.12 การตอบสนองตอการสั่งการ 4.19 4.00 3.98 4.06 

     1.13 ความรับผิดชอบ  เปนผูท่ีไววางใจได 4.28 4.07 4.17 4.17 

     1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏบัิติตามวัฒนธรรมขององคกร 4.29 4.20 4.21 4.23 

     1.15 ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ 4.07 3.86 3.71 3.88 

     1.16 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ 4.29 4.25 4.21 4.25 

     1.17 มนุษยสมัพันธ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.33 4.18 4.17 4.23 

     1.18 ความเปนผูนํา 4.05 3.82 3.75 3.87 

     1.19 คุณธรรม จรยิธรรม 4.29 4.28 4.29 4.29 

     1.20 ทักษะดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ  3.90 3.33 3.27 3.50 

2. การเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา  4.24 4.23 4.25 4.24 

      2.1 คาดวาผลการเรยีนจะดีข้ึนหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ

ประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจวิชาการมากข้ึน 
- 4.14 4.16 2.77 

      2.2 ทําใหรูความถนัดของตนเองท่ีจะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง 4.25 4.28 4.26 4.26 

      2.3 ทําใหมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 4.23 4.24 4.28 4.25 

      2.4 เสริมสรางทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงานเร็ว และงานด ี 4.23 4.24 4.27 4.25 

      2.5 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเรจ็การศึกษา 4.21 4.18 4.19 4.19 

      2.6    เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพท่ีดีกวา 4.33 4.29 4.32 4.31 

      2.7 เมื่อเขาทํางานหลังจากจบการศึกษาคาดวาจะลดระยะเวลาในการ

ปรับตัว/เรียนรูงานลงได 
4.21 4.27 4.27 4.25 

รวม 4.21 4.02 4.00 4.08 
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 ตาราง ค 8 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับ 

จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (จาก 5 คะแนน) 

หัวขอพิจารณา 
ภาค  

คาเฉลี่ย 
1/2555 2/2555 3/2555 

1. การพัฒนาตนเอง 4.00 3.31 3.41 3.57 

     1.1 ความรูความสามารถทางดานวิชาการ 3.66 3.09 3.24 3.33 

     1.2 ความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงาน 3.82 3.41 3.57 3.60 

     1.3 บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเขากับสังคม 4.07 3.56 3.62 3.75 

     1.4 วุฒิภาวะ และการรูจักประมาณตน 4.09 3.48 3.63 3.73 

     1.5 ทัศนคติตอวิชาชีพ 4.14 3.33 3.45 3.64 

     1.6 ความมั่นใจในตนเอง 3.89 3.24 3.22 3.45 

     1.7 ความสนใจ ความอุตสาหะ อุทิศตนในการทํางาน 4.25 3.46 3.65 3.79 

     1.8 ความสามารถในการเรยีนรู 4.15 3.28 3.37 3.60 

     1.9 วิจารณญาณ การวิเคราะหและตดัสินใจ 3.88 3.21 3.24 3.45 

     1.10 ความคิดริเริม่ในการสรางงาน และเสนอความคิด 3.90 3.18 3.23 3.44 

     1.11 ความสามารถในการจัดการและวางแผน 3.88 3.20 3.23 3.43 

     1.12 การตอบสนองตอการสั่งการ 4.11 3.43 3.55 3.70 

     1.13 ความรับผิดชอบ  เปนผูท่ีไววางใจได 4.23 3.51 3.65 3.80 

     1.14 ความมีระเบียบวินัย ปฏบัิติตามวัฒนธรรมขององคกร 4.25 3.52 3.73 3.84 

     1.15 ทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ 3.78 3.13 3.08 3.33 

     1.16 ความมุงมั่นและตองการความสําเร็จ 4.25 3.55 3.66 3.82 

     1.17 มนุษยสมัพันธ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.30 3.60 3.75 3.88 

     1.18 ความเปนผูนํา 3.81 3.05 3.16 3.34 

     1.19 คุณธรรม จรยิธรรม 4.34 3.48 3.61 3.81 

     1.20 ทักษะดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ  3.26 2.16 2.24 2.55 

2. การเขาสูงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา  4.18 4.04 4.16 4.13 

      2.1 คาดวาผลการเรยีนจะดีข้ึนหลังกลับจากปฏิบัติงานเพราะ

ประสบการณจากการทํางานทําใหเขาใจวิชาการมากข้ึน 
4.08 3.84 4.00 3.98 

      2.2 ทําใหรูความถนัดของตนเองท่ีจะสามารถเลือกงานอาชีพไดถูกตอง 4.26 4.10 4.24 4.20 

      2.3 ทําใหมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 4.17 4.00 4.17 4.11 

      2.4 เสริมสรางทักษะในการหางาน มีโอกาสไดงานเร็ว และงานด ี 4.21 4.08 4.18 4.16 

      2.5 มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเรจ็การศึกษา 3.96 3.89 4.03 3.96 

      2.6    เมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพท่ีดีกวา 4.26 4.12 4.22 4.20 

      2.7 เมื่อเขาทํางานหลังจากจบการศึกษาคาดวาจะลดระยะเวลาในการ

ปรับตัว/เรียนรูงานลงได 
4.32 4.25 4.30 4.29 

รวม 4.04 3.50 3.61 3.72 
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ตาราง ค 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา ในปการศึกษา 2555 

                ตอคุณภาพสถานประกอบการท่ีไปปฏิบัติงาน (จาก 5 คะแนน) 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2555 2/2555 3/2555 

1 ความเขาใจในปรัชญาของหลกัสตูรสหกิจศึกษา 3.88 3.95 4.00 3.94 

1.1 เจาหนาท่ีระดับบริหาร 3.91 3.94 3.98 3.94 

1.2 พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) 4.01 4.11 4.18 4.10 

1.3 พนักงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและปฏิบัติงานดวย 3.72 3.80 3.84 3.79 

2 การจัดการและสนบัสนนุการปฏบัิติงานสหกิจศึกษา 4.11 4.11 4.20 4.14 

2.1 การประสานงานและจดัการดแูลนักศึกษาภายในสถานประกอบการ 4.06 4.05 4.14 4.08 

2.2 การใหคําแนะนําดูนักศึกษาของฝายบุคคล 3.97 3.99 4.08 4.01 

2.3 บุคลากรในสถานประกอบการใหความสนับสนุนและเปนกันเอง 4.31 4.30 4.38 4.33 

3 คุณลักษณะและคุณภาพงานท่ีไดรับมอบหมาย (Job Description) 3.87 3.92 4.02 3.94 

3.1 ปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมาย 3.87 3.94 4.06 3.96 

3.2 งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 3.80 3.94 3.96 3.90 

3.3 งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับท่ีบริษัทเสนอไวในแบบเสนองาน 3.81 3.88 4.03 3.91 

3.4 งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา 3.86 3.88 3.98 3.91 

3.5  ความเหมาะสมของหัวขอรายงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 4.00 3.95 4.07 4.01 

4 การมอบหมายงานและการติดตามงานของ (Job Supervisor) 4.05 4.08 4.18 4.10 

4.1 สถานประกอบการจดั Supervisor ดูแลนักศึกษาตั้งแตวันแรกท่ีเขา
งาน 

4.21 4.23 4.33 4.26 

4.2 ความรูความสามารถและประสบการณวิชาชีพของ Supervisor 4.28 4.26 4.34 4.29 

4.3 เวลาท่ี Supervisor ใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัติงานและเขียน
รายงาน 

3.87 3.87 3.97 3.90 

4.4 ความสนใจของ Supervisor ตอการใหคําปรึกษางานและมอบหมาย
งาน 

4.05 4.05 4.22 4.11 

4.5 การใหความสําคญัตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Supervisor 4.09 4.15 4.23 4.16 

4.6 ความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือสําหรับนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติงาน 3.95 3.98 4.11 4.01 

4.7 การดูแลจัดทําแผนงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 3.94 3.99 4.09 4.01 

5 นักศึกษาพอใจโดยภาพรวมตอสถานประกอบการ 4.05 4.07 4.20 4.11 

6 เกี่ยวกับงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติในสถานประกอบการ 4.16 4.10 4.16 4.14 

 6.1 มีประโยชนตอสถานประกอบการ 4.14 4.09 4.13 4.12 

 6.2 มีการนํางานของนักศึกษาไปใชจริง 4.13 4.05 4.13 4.10 

 6.3 เปนการเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษาและพนักงานในสถาน
ประกอบการ 

4.20 4.16 4.21 4.19 
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ตาราง ค 10 ความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2555  
                         เกี่ยวกับภาพรวมและปรัชญาของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (จาก 5 คะแนน) 

ท่ี หัวขอประเมิน 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ย 
1/2555 2/2555 3/2555 

1 เปนการเพ่ิมประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา

ในรูปแบบท่ีมีคุณคาเหนือกวาการฝกงานใน

ระบบเดิม 

4.28 4.18 4.30 4.25 

2 บัณฑิตท่ีเรียนจบหลักสูตรสหกิจศกึษาจะมี

คุณสมบัติบุคลากรท่ีพึงประสงคของสถาน

ประกอบการมากกวาหลักสูตรปกต ิ

4.34 4.23 4.27 4.28 

3 On Job Training ของบัณฑิตหลกัสูตรสหกิจ

ศึกษาจะสั้นกวาบัณฑติหลักสูตรปกต ิ

4.27 4.18 4.10 4.18 

4 เปนวิธีการหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยจะพัฒนา

หลักสตูรการเรยีนการสอนใหทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานประกอบการตลอดเวลา 

4.12 3.94 4.31 4.12 

5 เปดโอกาสใหเกิดความเช่ือมโยงทางวิชาการ

ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 

4.30 4.24 4.27 4.27 

6 สถานประกอบการ นักศึกษาและ

มหาวิทยาลยัไดประโยชนรวมกัน 

4.33 4.23 4.30 4.29 

7 ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา

รวมกับมหาวิทยาลัย 

4.32 4.27 4.26 4.28 

เฉลี่ยรวม 4.32 4.28 4.16 4.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

ตาราง ค 11 สรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการใหบริการของ 

      ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในปการศึกษา 2555  (จาก 5 คะแนน) 

ท่ี หัวขอการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1/2555 2/2555 3/2555 เฉลี่ยรวม 

1 สหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน 4.26 4.23 4.25 4.25 

1.1 ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงาน (Benefits 
from student's work)                  4.34 4.36 4.31 4.34 

1.2 มีโอกาสคดัเลือกพนักงานจริง (Employee recruitment) 4.16 4.11 4.20 4.16 

1.3 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต 
(Further academic co-operation with the university)  4.29 4.23 4.22 4.25 

2 ดานหลักสูตร  - 4.52 4.45 4.49 

2.1 การกําหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลกัสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาทุก
คน 

 - 4.67 4.55 4.61 

2.2 มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกสหกิจศึกษา -  4.46 4.40 4.43 

2.3 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศกึษาอยางนอย 1 ครั้ง ครั้งละ 16 
สัปดาห  - 4.45 4.40 4.43 

3 กระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษา 4.07 4.15 4.17 4.13 

2.1 มีหนวยงานกลางในการติดตอประสานงาน  - 4.23 4.19 4.21 

2.2 จัดสงแบบสาํรวจความตองการรับนักศึกษาและแบบเสนองานสห
กิจศึกษาใหสถานประกอบการเสนองานอยางนอย 1 ภาค
การศึกษา 

 - 4.25 4.31 4.28 

2.3 ความเหมาะสมของชองทางการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา                -  4.03 4.06 4.05 

2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการสงจดหมายสมัครงานนักศึกษา
สหกิจศึกษาใหสถานประกอบการคัดเลือก 

-  4.14 4.12 4.13 

2.5 มีการนัดหมายการเขานิเทศงานของอาจารยลวงหนา และ
คณาจารยนเทศเขานิเทศงานตามระยะเวลาท่ีนัดหมาย  - 4.34 4.33 4.34 

2.6 การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและสถานประกอบการ 4.30 4.36 4.28 4.31 

2.7 จํานวนครั้งท่ีอาจารยมานิเทศมคีวามเพียงพอ 3.72 3.81 3.85 3.79 

2.8 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย 4.20 4.18 4.17 4.18 

4 ความพึงพอใจตอการใหบริการ/ประสานงานกับศูนยฯ 4.21 4.16 4.24 4.20 

**หมายเหตุ เน่ืองจากไดมีการปรบัแบบสอบถามในภาค 2/2555 และ 3/2555  
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ตาราง ค 12 ความพึงพอใจของคณาจารยตอการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

                เกี่ยวกับการประสานงานนิเทศ ปการศึกษา 2555 (จาก 5 คะแนน) 

ท่ี หัวขอประเมิน ภาคการศึกษา 
เฉลี่ยรวม 

1/2555 2/2555 3/2555 

1 การนัดหมายสถานประกอบการ 4.66 4.74 4.59 4.66 

2 แผนท่ีสถานประกอบการ 4.39 4.39 4.22 4.33 

3 การจัดเตรียมแฟมประวัตินักศึกษา 4.72 4.76 4.56 4.68 

เฉลี่ยรวม 4.59 4.63 4.46 4.56 

 

 

ตาราง ค13  ประโยชนท่ีคณาจารยไดรับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม (จาก 5 คะแนน) 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (1-5) 

1/2555 2/2555 3/2555 เฉลี่ยรวม 

1. ประโยชนที่สาขาวิชาไดรับจากสหกิจศึกษา  - - 3.94 3.94 

    1.1 ไดรับขอมูลจากสถานประกอบการมาพัฒนารายวิชา/หลักสูตรให

ทันสมัยและเหมาะสม  
- - 4.18 4.18 

    1.2 ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการสรางความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในอนาคต 
- - 3.92 3.92 

    1.3 คณาจารยไดมีโอกาสเยีย่มสถานประกอบการทําใหไดรับประสบการณ

เพิ่มเติมเปนประโยชนตอการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ 
- - 4.03 4.03 

   1.4 ไดมีโอกาสตอยอดโครงงานของนักศึกษาเปนงานวิจัยหรือบริการ 

วิชาชีพ 
- - 3.63 3.63 

หมายเหตุ เริ่มเก็บขอมูลในภาคการศึกษาท่ี 3/2555 
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ตาราง ค 14 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2555  

สวนท่ี 1 รูปแบบการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

หัวขอพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ยรวม 
1/2555 2/2555 3/2555 

1. รูปแบบของหลักสูตรสหกิจศึกษา - 4.30 4.32 4.31 

    1.1 การกําหนดใหสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษา

ทุกคน 
- 4.56 4.54 4.31 

    1.2 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง - 4.48 4.44 4.31 

    1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งละ 16 สัปดาห - 4.36 4.43 4.31 

    1.4 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หนวยกิต)   - 4.21 4.14 4.31 

    1.5 จํานวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษา (8 หนวยกิต)   - 3.88 4.03 4.31 

2. การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา 4.02 4.06 4.03 4.04 

    2.1 การกําหนดใหนักศึกษาสมคัรงานกอนไปปฏิบัติงาน 1 ภาค

การศึกษา 
4.27 4.32 4.34 4.31 

    2.2 นักศึกษาสมัครงานได 2 ครั้ง เลือกสถานประกอบการไดครั้ง

ละ 1 แหง 
4.01 3.97 3.93 3.97 

    2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีกําหนดใหนักศึกษาสมัครงาน 3.93 3.92 3.77 3.87 

    2.4 ความเหมาะสมของแบบฟอรมสมคัรงานสหกิจศึกษา 4.10 4.26 4.16 4.17 

    2.5 สถานประกอบการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครงาน 4.06 4.11 4.11 4.09 

    2.6 สถานประกอบการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ / สอบ

ขอเขียน 
3.75 3.80 3.87 3.81 

3. การอบรม / บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 4.13 4.12 4.15 4.14 

     3.1 การจดัตารางเรียนรายวิชาเตรยีมสหกิจศึกษา (16.00-18.00 

น.) 
4.13 4.11 4.09 4.11 

     3.2 การประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (80 % จึงผาน

เกณฑการประเมิน) 
4.03 3.71 3.86 3.87 

     3.3 ความเหมาะสมของหัวขอท่ีจัดอบรม / บรรยาย 4.14 4.24 4.23 4.20 

     3.4 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย 4.21 4.23 4.25 4.23 

     3.5 ความเหมาะสมของวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย 4.16 4.32 4.32 4.26 
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สวนท่ี 2 ความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

หัวขอพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ยรวม 
1/2555 2/2555 3/2554 

ความเขาใจของนกัศึกษาเกี่ยวกบัสหกิจศึกษา 4.18 4.22 4.27 4.22 

1.เอกสารท่ีนักศึกษาไดรับ ไดแก คูมือสหกิจศึกษา ปฏิทิน

กิจกรรม และตารางการอบรม/บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

ชวยทําใหนักศึกษาเขาใจหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา 

และเขาใจวิธีการดําเนินงานตางๆ ของศูนยสหกิจศึกษาฯ    

4.24 4.33 4.33 4.30 

      2. นักศึกษามีความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษามากเพียงพอท่ีจะ

อธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได 
4.13 4.11 4.20 4.15 

 

สวนท่ี 3 คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ 

หัวขอพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

เฉลี่ยรวม 
1/2555 2/2555 3/2555 

1. การใหบริการ : ทะเบียนนกัศึกษา 4.08 4.00 3.93 4.00 

    1.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind) 4.11 4.07 3.97 4.05 

    1.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 3.99 4.09 4.00 4.03 

    1.3 การกรอกแบบยืนยันคณุสมบัติกอนไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 
3.99 4.01 3.93 3.98 

    1.4 การยื่นคํารองตางๆ  4.13 3.94 3.87 3.98 

    1.5 การอธิบายใหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทะเบียนนักศึกษา 4.17 3.87 3.86 3.97 

2. การใหบริการ : การจัดหางานสหกิจศึกษา 3.93 4.13 4.02 4.02 

     2.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind)  4.08 4.29 4.28 4.22 

     2.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 3.98 4.33 4.31 4.21 

     2.3 ความรู ความสามารถในการจัดหางานใหแกนักศึกษา 3.67 4.24 4.22 4.04 

     2.4 ความรวดเร็วในการติดตามงานเพ่ือประกาศใหนักศึกษา

ทราบ 
4.12 3.96 3.74 3.94 

     2.5 การประกาศผลการคัดเลอืกตรงตามกําหนดการ 4.17 3.92 3.76 3.95 

     2.6 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา 3.84 4.01 3.82 3.89 
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สวนท่ี 3 คุณภาพการใหบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ (ตอ) 

หัวขอพิจารณา 
ภาคการศึกษา 

1/2555 2/2555 3/2555 รวม 

3. การใหบริการ : แนะแนวและพัฒนาอาชีพ 4.09 4.21 4.15 4.15 

     3.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind) 4.08 4.24 4.21 4.18 

     3.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสุภาพ ) 4.06 4.30 4.26 4.20 

     3.3 การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการจดั

บรรยายเตรียมสหกิจศึกษา 
4.17 4.20 4.17 4.18 

     3.4 การใหคําปรึกษาท่ีเหมาะสมแกนักศึกษา 4.16 4.23 4.16 4.18 

     3.5 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา 3.96 4.06 3.94 3.99 

4. การใหบริการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.13 4.19 4.14 4.15 

     4.1 จิตใจใหบริการ (Service Mind) ( 4.19 4.19 4.20 4.19 

     4.2 บุคลิกภาพ (การแตงกาย กิริยา วาจาสภุาพ )  4.04 4.25 4.24 4.18 

     4.3 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน  4.19 4.25 4.12 4.18 

     4.4 การอธิบายใหขอมลูตางๆ ท่ีเก่ียวกับระบบออนไลน  4.17 4.16 4.11 4.15 

     4.5 ความเพียงพอของเจาหนาท่ีตอจํานวนนักศึกษา  4.05 4.10 4.02 4.05 

5. คุณภาพในการใหบริการโดยรวมของศูนยสหกิจศึกษาฯ 4.08 4.21 4.17 4.15 
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ยุทธศาสตรศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การธํารงรักษาความเปนผูนําและพัฒนางานสหกิจศึกษาเพ่ือกาวสูนานาชาติ 

มาตรการท่ี 1.1 สงเสริมการดําเนินงานสหกิจศึกษาเพ่ือใหไดมาตรฐานสากล 

แนวทางท่ี 1.1.1 ยกระดับความเปนผูนําในการจัดสหกิจศึกษาใหไดมาตรฐาน สกอ. 

แนวทางท่ี 1.1.2 พัฒนาระบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

โดยรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางท่ี 1.1.3 พัฒนาการดําเนินงานดานสหกิจศึกษาเขาสูระดับนานาชาติ 

แนวทางท่ี 1.1.4 สรางความรวมมือกับสถานประกอบการอยางยั่งยืน 

 มาตรการท่ี 1.2 สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุก 

  แนวทางท่ี 1.2.1 สงเสริมใหผลงานสหกิจศึกษาเปนท่ีรูจักในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางท่ี 1.2.2 สงเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางท่ี 1.2.3 เขารวมงานการเสนอผลงานสหกิจศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางท่ี 1.2.4 ตีพิมพผลงานท่ีเก่ียว ของกับสหกิจศึกษาในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

แนวทางท่ี 1.2.5 สงเสริมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธดานสหกิจศึกษา 

แนวทางท่ี 1.2.6 สงเสริมการศึกษาวิจัยดานสหกิจศึกษา 

แนวทางท่ี 1.2.7 สงเสริมการประกวดแขงขันผลงานสหกิจศึกษา 

 มาตรการท่ี 1.3 สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

  แนวทางท่ี 1.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศูนยฯ  

ใหมีประสิทธิภาพ 

แนวทางท่ี 1.3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือตอบสนองความตองของผูท่ีเก่ียวของ 

กับงานสหกิจศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือเปนบัณฑิตพึงประสงค 

 มาตรการท่ี 2.1 เสริมสรางคุณภาพบัณฑิตใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

  แนวทางท่ี 2.1.1 ศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน 

แนวทางท่ี 2.1.2 เสริมสรางความรวมมือกับสาขาวิชาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 มาตรการท่ี 2.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานของนักศึกษาและบัณฑิตอยางตอเนื่อง 

  แนวทางท่ี 2.2.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาหลักสูตร 

แนวทางท่ี 2.2.2 พัฒนาหรือประยุกตแบบทดสอบสําหรับการวัดทักษะตางๆ  

เพ่ือใหนักศึกษาประเมินความพรอมของตนเอง 

 มาตรการท่ี 2.3 สงเสริมการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือกาวสูโลกอาชีพ 

  แนวทางท่ี 2.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากาวสูโลกอาชีพ 

แนวทางท่ี 2.3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับการเตรียมความพรอมของนักศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการท่ีดี 

 มาตรการท่ี 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหคลองตัว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  แนวทางท่ี 3.1.1 พัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนการลดข้ันตอนการทํางานและการพัฒนา 

ไปสูการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

แนวทางท่ี 3.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรการบริหารงานคุณภาพ ISO 

 มาตรการท่ี 3.2  สงเสริมและพัฒนาระบบติดตามและประเมินความคิดเห็นตอการบริหารจัดการของศูนยฯ  

จากผูเก่ียวของ 

  แนวทางท่ี 3.2.1 พัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุง 

และพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

แนวทางท่ี 3.2.2 จัดทําระบบเก็บขอมูลผลการติดตามเพ่ือใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

 มาตรการท่ี 3.3 สงเสริมการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลหรือสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

  แนวทางท่ี 3.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีขีดความสามารถ 

และเปนท่ียอมรับขององคกร 

แนวทางท่ี 3.3.2 ทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของศูนยฯ 

 มาตรการท่ี 3.4 สนับสนุนและสรางสภาพ แวดลอมท่ีดีใหเหมาะสมกับการทํางาน 

  แนวทางท่ี 3.4.1 สรางการทํางานใหสอดคลองกับหลักการ Happy Work Place  

แนวทางท่ี 3.4.2 สงเสริมการจัดทํา 5ส ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยฯ 

แนวทางท่ี 3.4.3 รณรงคสรางจิตสํานึกใหบุคลากรมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

ภายในศูนยฯ 
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ภาคผนวก จ 
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ผลการคัดเลือกและตดัสินสหกิจศึกษาดีเดน ป พ.ศ 2555 
เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

รางวัลระดับชาติ    (2 รางวัล) 

1. ผูบริหารสถานประกอบการดีเดน 

 ดร.ดิลก มูลวงษ 

สถานประกอบการ   Hitachi Global Storage Technology (Thailand) Ltd. 

2. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน 

 ชื่อโครงงาน ระบบทดสอบการเปนไปตามมาตรฐานเอกซทรี 

ชื่อนักศึกษา  นายหัสดี  พิมพสุวรรณ  

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

สถานประกอบการ Bitmanagement Software GmbH  เยอรมนี 

รางวัลระดับเครือขาย 

1. สถานศึกษาดาวรุงดานการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน (ระดับเครือขาย) 

ชื่อสถานศึกษา   มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  

2. ผูปฎิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน อมตฉายา 

 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

3. สถานประกอบการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน 

3.1 สถานประกอบการขนาดใหญ 

Hitachi Global Storage Technologies(Thailand) Ltd. 

กลุมบริษัท พี.ซี.เอส แมชีน 

Seagate Technology (Thailand) Ltd. (Korat) 

3.2 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

- Stieble Eltron Asia Ltd. 

- STD Production Co.,Ltd. 

- Tokico (Thailand) Ltd. 
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4. ผูปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเดน 

ดร.ดิลก มูลวงษ 

สถานประกอบการ   Hitachi Global Storage Technology (Thailand) Ltd. 

คุณภูมิพันธ รัศมีจันทร 

สถานประกอบการ   Stiebel Eltron Asia Ltd. 

คุณวิทยา โยธารินทร 

สถานประกอบการ   Tokico (Thailand) Ltd. 

 

5. โครงงาน/งานประจําสหกิจศึกษาดีเดน (โครงงานท่ีคัดเลือกตองมีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา) 

5.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงงานหรืองานประจํา) 

ชื่อโครงงาน  การออกแบบชุดอุปกรณจับยึดชิ้นงานสําหรับการวัดแรงผลัก Shipping Comb  
และอุปกรณกําหนดตําแหนง HGA  

ชื่อนักศึกษา  นายพงศธร  วิชิโต   

สาขาวิชา  วิศวกรรมการผลิต สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานประกอบการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

  
ชื่อโครงงาน  โครงงานการศึกษาเพ่ือลดปญหาน้ํามันและไขมันจากโรงผลิตคลอริเนเตทพาราฟน 
ชื่อนักศึกษา  นางสาววนารี เชิดช ู

สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานประกอบการ บริษัท อินนิออส เอเซียติ๊ก เคมีภัณฑ จํากัด 

 
ชื่อโครงงาน  การซอมและบํารุงเครื่องจักรในแผนก Maintenance ชื่อนักศึกษา 
ชื่อนักศึกษา  นายนุกานต  ครูกระโทก 

สาขาวิชา  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
สถานประกอบการ บริษัท ซันโค โกเซ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ชื่อโครงงาน  ลดปญหาสียอยชิ้นงาน BOTTOM CASE S3141 สี HS-700 SUPPER BLACK ชื่อ
นักศึกษา  นายชนะพล  แสงทอง   

สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สถานประกอบการ บริษัท ไดซิน จํากัด 
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ชื่อโครงงาน  การกูระบบแอรไอออไนเซอรของสายการผลิตสไลดเดอรแฟบ 
ชื่อนักศึกษา  นางสาว ชมภูนุช ชัยชนะ 
สาขาวิชา  ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สถานประกอบการ บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
 

5.2 ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ (โครงงานหรืองานประจํา) 

ชื่อโครงงาน  การสรางการรับรูผลิตภัณฑแบตเตอรี่ยัวซา ผานสื่อ TVC 

ชื่อนักศึกษา  นายภานุ ศรัณยคุปต 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถานประกอบการ บริษัท แบตเตอรี่ยัวซา ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ชื่อโครงงาน  การลดตนทุนดานโลจิสติกสในการนําเขาจากประเทศจีน 

ชื่อนักศึกษา  นางสาวพิชชานันท  ธัญญาพานิชย 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สถานศึกษา  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถานประกอบการ บริษัท เซนทรัลรีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 

ชื่อโครงงาน  การวางแผนการตลาด โดยเนนการสื่อสารการตลาด เนื้อหมูอนามัย HyMEAT  

ชื่อนักศึกษา  นางสาวบงกช บุญอินทร 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถานประกอบการ บริษัท เบทาโกรเซฟตี้มีทแพ็คก้ิง จํากัด 

ชื่อโครงงาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเบิกสินคา 

ชื่อนักศึกษา  นายพีรพงศ วงศอัศวนฤมล 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการการตลาด) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถานประกอบการ บริษัท ออฟฟซ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด 
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ชื่อโครงงาน  โครงงานสภาเด็กและเยาวชน องคการบริหารสวนตําบลตาเกา 

ชื่อนักศึกษา  นายวิทูล  ทองรส 

สาขาวิชา  รัฐศาสตร 

สถานศึกษา  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

สถานประกอบการ องคการบริหารสวนตําบลตาเกา 

    

6. นวัตกรรมสหกิจศึกษา 

ชื่อนวัตกรรม  กิจกรรมการเรียนรูผลสะทอนการปฎิบัติสหกิจศึกษา (Co-operative Education Self- 

Reflection) เพ่ือสงเสริมการประเมินพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

7. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน 

ชื่อโครงงาน ระบบทดสอบการเปนไปตามมาตรฐานเอกซทรี 

ชื่อนักศึกษา  นายหัสดี พิมพสุวรรณ  

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

สถานประกอบการ Bitmanagement Software GmbH  เยอรมนี  

  

ชื่อโครงงาน การปรับปรุงสีของ Atmospheric gas oil  โดยใชแรดินในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง 

นักศึกษา นายวิวัฒน อ่ัวกลาง 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

สถานประกอบการ Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd, Malaysia 

  

โครงงาน การศึกษาภายใตพ้ืนผิวโลก 

นักศึกษา นายซอและห ดือเระ  

สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

สถานประกอบการ Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA)  
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ภาคผนวก  ฉ 

สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 623/2556 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหนวยงาน)  

ปการศึกษา 2555 
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ภาคผนวก  ซ 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหนวยงาน)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2555 
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ก าหนดการเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ  
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานพัฒนาคณาจารย์ 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 - อังคารที ่2 กรกฎาคม 2556 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556  

8.00 - 9.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ หารือก าหนดการด าเนินงาน และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

9.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม  
 ---ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ--- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม  
(1 ชม. 30 นาที) ---ศูนย์กิจการนานาชาติ--- ศูนย์กิจการนานาชาติ 
15.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม  
(1 ชม. 30 นาที) ---สถานพัฒนาคณาจารย์--- สถานพัฒนาคณาจารย์ 
16.30 - 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการเยี่ยมชม ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2  

อาคารบริหาร 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556  

9.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม  
 ---ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา--- ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปผลการ

เยี่ยมชม เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ  

หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินในเบื้องต้นด้วยวาจาต่อหน่วยงานหลังการประเมินในแต่ละหน่วยงาน 
 และก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 

กลุ่ม ศนท., ศกน., ศสพ., สพค. 1-2 ก.ค. 56 
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รายละเอียดกิจกรรมการเยี่ยมชมแต่ละหน่วยงาน  

กิจกรรม เวลาที่ใช้ (โดยประมาณ) 

1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา 2555 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการประชุมร่วมกัน) 

20 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 - 1½ ชั่วโมง 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน คณาจารย์ และ
นักศึกษา 

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการสัมภาษณ์ด้วย) 

30 นาที 

4. เยี่ยมชมสถานที ่ 20 นาที 

5. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินต่อหน่วยงาน 20 นาที 

รวมเวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 

หมายเหตุ : ศูนย์กิจการนานาชาติ และสถานพัฒนาคณาจารย์ มีก าหนดเวลาเยี่ยมชมน้อยกว่าเวลานี้  
 ให้ปรับเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม 
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