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คาํนํา 
 

ม าต ร ฐ าน แ ล ะ ก าร ป ร ะ กัน คุ ณ ภ าพ ก าร ดํา เนิ น ง าน ส ห กิ จ ศึ ก ษ าข อ ง ส ถ าน ศึ ก ษ า                                   

และสถานประกอบการฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ             

ได้ใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงานสหกิจศึกษาขององค์กร  เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการ

ควบคุมตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  มาตรฐาน

และการประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการฉบบัน้ีแบ่ง

เน้ือหาออกเป็นสามส่วน  ไดแ้ก่  

1)  มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา  

2)  มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 

3)  การประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษา  

 ซ่ึงสถานศึกษาและสถานประกอบการสามารถนาํไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพขององค์กร 

การจดัทาํเอกสารฉบบัน้ีได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึง 

สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอขอบคุณไว ้ ณ  โอกาสน้ีและหวงัวา่เอกสารฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่องคก์ร

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษาในการร่วมกนัพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย  
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ส่วนที ่1 

มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนที ่ 1  มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานศึกษา  

1. มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน  

1.1 มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร  สําหรับสหกิจศึกษาท่ีกาํหนดโดยสถานศึกษาและอนุมติั           

โดยสภามหาวิทยาลัยของสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี               

พ.ศ. 2548  ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1)  ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรสหกิจศึกษามุ่งให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญา มาตรฐานและการประกันคุณ ภาพ                        

การดาํเนินงานสหกิจศึกษาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ  โดยมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั

สามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ

หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถติดต่อส่ือสารกับผู ้อ่ืนได้เป็นอย่างดีรวมทั้ งให้เป็น                       

ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  

2)  การนับหน่วยกิตรายวิชาภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบติั การฝึกงานและโครงงานให้เทียบ              

กบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี  1 

ตารางที ่  1  การเทียบหน่วยกติกบัเวลาทีใ่ช้ในการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ 

                   ปริญญาตรี พ. ศ. 2548   ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รายการ ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัต ิ การฝึกงาน/การ

ฝึกภาคสนาม 

โครงงาน/อ่ืนๆ 

 

เวลาเทียบเท่า 1 หน่วยกิต 

(ชัว่โมง) 

15 ไม่นอ้ยกวา่  

30 

45 45 

 

3)  จาํนวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษาสาํหรับหลกัสูตรปริญญาตรีใหส้อดคลอ้ง

กบัระยะเวลาท่ีใชศึ้กษา  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี  2  

ตารางที ่ 2  จํานวนหน่วยกติและระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลกัสูตรปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน 

                   หลกัสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

หลกัสูตร 

 จํานวนหน่วยกติ             

ข้ันตํ่า 

(หน่วยกติ) 

ระยะเวลา การศึกษา 

สําหรับการลงทะเบียน 

เรียนเต็มเวลา (ปี) 

ระยะเวลาการศึกษา 

สําหรับการ ลงทะเบียน 

เรียนไม่เต็ม เวลา (ปี) 

ปริญญาตรี 4 ปี 120 8 12 

ปริญญาตรี 5 ปี 150 10 15 

ปริญญาตรีไมน่อ้ยกวา่ 6 ปี 180 12 18 
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4)  โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ                

และหมวดวชิาเลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวชิา  ดงัแสดงในตารางท่ี  3  

ตารางที ่ 3   โครงสร้างหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2548                                

      ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

หมวดวชิา ลกัษณะรายวชิา จํานวนหน่วยกติ 

วชิาศึกษาทัว่ไป  วิชาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง              

มีโลกทัศน์ท่ีกวา้งไกล  มีความ เข้าใจธรรมชาติตนเอง 

ผูอ่ื้น  และสังคม   เป็นผู ้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล

สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี             

มีคุณธรรม  ตระหนกัในคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรม

ทั้ งของไทยและของประชาคมนานาชาติ   สามารถ                

นําความรู้ไปใช้ในการ ดําเนินชีวิต   และดํารงตนอยู ่             

ในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  

ไม่นอ้ยกวา่  30 

หน่วยกิต 

 

วชิาเฉพาะ วิชาแกน   วิชาเฉพาะด้าน   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   และ

วิชาชีพท่ีมุ่งหมายให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  และ

ปฏิบติังานได ้ 

ไม่นอ้ยกวา่  84  

หน่วยกิต 

วชิาเลือกเสรี วิชาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจตามท่ีตนเองถนัด

หรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกเรียนรายวิชา   

ใด ๆ ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

ไม่นอ้ยกวา่  6  

หน่วยกิต  

 
 

 

นอกจากน้ี  เพื่อให้บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีมีรายวิชาสหกิจศึกษา 

มีความพร้อมในการปฏิบติังานในวิชาชีพ  ควบคุมสถานศึกษาตอ้งกาํหนดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

ในสาขาวิชาชีพควบคุม  เช่น  วิศวกร  ครู  เภสัชกร  นกับญัชี  สัตวแพทย ์ กฎหมาย  แพทย ◌์ พยาบาล 

สถาปนิก  เป็นตน้  ให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  ควบคุมตามกฎหมายท่ีกาํหนดโดยองค์กร

วิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย  อาทิสภาวิศวกร  คุรุสภา  และสภาเภสัชกรรม  ทั้งน้ีองคก์รวิชาชีพควบคุม

ส่วนใหญ่กาํหนดโครงสร้างหลกัสูตรใหมี้หมวดวชิาต่างๆ  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4  
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ตารางที ่ 4   โครงสร้างหลกัสูตรตามเกณฑ์องค์กรวชิาชีพ ควบคุมตัวอย่าง (สภาวศิวกร   คุรุสภา                

                    และสภาเภสัชกรรม)  

รายละเอยีดข้อกาํหนด วศิวกร ครู เภสัชกร 

องคก์รวชิาชีพควบคุม สภาวศิวกร คุรุสภา สภาเภสัชกรรม 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่กาํหนด ไม่นอ้ยกวา่  30  

 

ไม่กาํหนด 

หมวดวชิาพื้นฐานทาง 

วทิยาศาสตร์ 

ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต  

- ฟิสิกส์ไม่นอ้ยกวา่ 6  

- คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 9  

- เคมีไม่นอ้ยกวา่  3 

ไม่กาํหนด  

 

ไม่กาํหนด  

 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น ไม่นอ้ยกวา่  90 หน่วยกิต  

- วศิวกรรมพื้นฐาน ไม่นอ้ย

กวา่  18  หน่วยกิต                     

(6 รายวชิา)  

- วศิวกรรมควบคุม ไม่นอ้ย

กวา่  12  หน่วยกิต                        

(4 รายวชิา) 

ไม่นอ้ยกวา่ 125 

หน่วยกิต  

- วชิาชีพครูไม่นอ้ย

กวา่  50  หน่วยกิต 

- วชิาเฉพาะดา้น           

ไม่นอ้ยกวา่  75 

หน่วยกิต 

 

ไมน้อ้ยกวา่  120 

หน่วยกิต  และไม่

นอ้ยกวา่ ร้อยละ 65  

- ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่

นอ้ยกวา่ ร้อยละ 25*  

- ดา้นผูป่้วย ไม่นอ้ย

กวา่ ร้อยละ 30*  

- ด้านสังคมและ การ

บริหาร ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10*  

หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่กาํหนด ไม่นอ้ยกวา่  6  

หน่วยกิต 

ไม่กาํหนด 

การฝึกปฏิบติัทาง

วชิาชีพ 

ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต กาํหนด มีการ

ปฏิบติัการสอน           

เป็น เวลาไม่นอ้ย 

กวา่  1  ปี 

ไม่กาํหนด               

ไม่นอ้ยกวา่  500 

ชัว่โมง หรือไม่นอ้ย  

กวา่  5  หน่วยกิต  

ระยะเวลาหลกัสูตร  4  ปี 5  ปี  6  ปี 
 

หมายเหตุ : * ร้อยละของรายวชิาทางวชิาชีพเภสัชศาสตร์ท่ีศึกษาในหลกัสูตร  
 

อน่ึง  สถานศึกษาต้องตรวจสอบกับองค์กรวิชาชีพควบคุมด้วยว่าองค์กรวิชาชีพนั้ นๆ                       

นบัหน่วยกิต  รายวิชาสหกิจศึกษาให้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะดว้ยหรือไม่  โดยรายวิชาสหกิจศึกษาตอ้ง          

มีจาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต  และสถานศึกษาตอ้งมีรายวชิาเตรียมความพร้อมนกัศึกษา 
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ก่อนไปสหกิจศึกษา  หรือตอ้งมีการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า           

30  ชัว่โมง  

1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน  

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1)  สถานศึกษาตอ้งจดัให้มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา  เพื่อช้ีแจงให้นกัศึกษา

ไดรั้บขอ้มูล  และมีความรู้ความ เขา้ใจเก่ียวกบัสหกิจศึกษา  

2)  สถานศึกษาตอ้งมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนไปปฏิบติัสหกิจศึกษา

โดยใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่  30  ชัว่โมง  

3)  สถานศึกษาตอ้งกาํหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขทางวชิาการของนกัศึกษาท่ีสามารถไป

ปฏิบติัสหกิจศึกษา  

4)  สถานศึกษาตอ้งกาํหนดช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากวา่  16  สัปดาห์

อย่างต่อเน่ือง  โดยตอ้งเป็นการปฏิบติังานเต็มเวลา  และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนใดได้

ในช่วงปฏิบติัสหกิจศึกษา  

5)  สถานศึกษาตอ้งจดัหางานท่ีมีลกัษณะเป็นโครงงานหรืองานประจาํท่ีตรงกบัสาขา

วชิาชีพ  และเนน้ประสบการณ์การทาํงาน  

6)  สถานศึกษาตอ้งเปิดโอกาสใหส้ถานประกอบการไดค้ดัเลือกนกัศึกษา  

7)  สถานศึกษาตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเลือกสถานประกอบการตามความสมคัรใจ  

8) ส ถานศึกษ าต้องทําความ ตกลงกับ ส ถานป ระกอบ การให้ ทุ กตําแห น่ งงาน                         

มีค่าตอบแทน  และสวสัดิการต่างๆ  ตามความเหมาะสมและจาํเป็นตามลกัษณะงาน  

9)  สถานศึกษาตอ้งจดัใหมี้การนิเทศของคณาจารยนิ์เทศ  

                        10)  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 

คณาจารยนิ์เทศ  และคณาจารยส์าขาวชิา  

                        11)  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ต้องถือว่าเป็นส่วนหน่ึง                   

ของระบบการประเมินและวดัผล  และเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษานั้น ๆ  

มาตรฐานส่งเสริม  

1)  สถานศึกษาควรใหข้อ้มูลลกัษณะงานเพื่อประกอบการตดัสินใจของนกัศึกษาในการ 

เลือกสถานประกอบการ  

2) จาํนวนตาํแหน่งงานควรมากกว่าจาํนวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอย่างน้อย 

ร้อยละ 10  

3)  สถานศึกษาควรจัดให้มีการพบกันระหว่างนักศึกษา  สถานประกอบการ  และ 

คณาจารยนิ์เทศ  
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4)  สถานศึกษาควรจัดให้มีสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยคณาจารย์นิ เทศ                

และคณาจารย์สาขาวิชาภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา  เพื่อนําข้อมูลประกอบการพฒันาปรับปรุง             

การดาํเนินงานสหกิจศึกษา  

5)  สถานศึกษาควรจัดให้มีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 

คณาจารยนิ์เทศ  คณาจารยส์าขาวชิา  และผูนิ้เทศงาน  

6)  สถานศึกษาควรจดัทาํและปรับปรุงฐานขอ้มูลสถานประกอบการ  
 

2.  มาตรฐานการนิเทศ      

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1)  คณาจารยนิ์เทศตอ้งมีประสบการณ์การ สอนไม่นอ้ยกวา่ 1  ภาคการศึกษา และผา่น การอบรม

การนิเทศงานโดยหน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองจาก สกอ.  

2)  สถานศึกษาตอ้งจดัระบบพี่เล้ียงให้แก่คณาจารยนิ์เทศท่ียงัไม่มีประสบการณ์การนิเทศ   ทั้งน้ี

ตามท่ีสถานศึกษากาํหนด  

3)  คณาจารยนิ์เทศตอ้งเป็นคณาจารยป์ระจาํสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่

4)  สถานศึกษาตอ้งนัดหมายสถานประกอบการ  เพื่อให้คณาจารยนิ์เทศเขา้มานิเทศนักศึกษา              

ณ  สถานประกอบการ  

5)  คณาจารยนิ์เทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ  อาทิลักษณะงาน  ประวติันักศึกษา  

ฯลฯ  ไม่นอ้ยกวา่  7  วนัก่อนกาํหนดการนิเทศ  

6)  คณาจารยนิ์เทศตอ้งมีแผนการนิเทศนกัศึกษา  

7)  สถานศึกษาต้องจัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานขณ ะนักศึกษาปฏิบัติงาน                    

อยา่งนอ้ย  1  คร้ัง  โดยเป็นการไปพบนกัศึกษา  ณ  สถานประกอบการ  

8)  ในการนิเทศตอ้งจดัให้มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหว่างผูนิ้เทศงานกบัคณาจารยนิ์เทศ 

นกัศึกษากบัคณาจารยนิ์เทศ  และประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย  

9)  คณาจารยนิ์เทศตอ้งใชเ้วลาในการนิเทศ  ไม่นอ้ยกวา่  1  ชัว่โมงต่อคร้ัง  

10) คณาจารยนิ์เทศตอ้งติดตามความกา้วหนา้ของนกัศึกษา  ประเมินผล  และใหข้อ้เสนอแนะแก่

นกัศึกษาตามความจาํเป็นของแต่ละสาขาวชิา  

มาตรฐานส่งเสริม  

1)  คณาจารยนิ์เทศควรตรวจรูปแบบการนาํเสนอผลงาน  และใหข้อ้เสนอแนะแก่นกัศึกษา  

2)  ในช่วงระยะก่ึงกลางของส หกิจศึกษา   คณ าจารย์นิ เทศควรเข้ารับ ฟั งการนําเส นอ 

ความกา้วหนา้ของโครงงานหรืองานท่ีปฏิบติัของนกัศึกษา  ร่วมกบัผูนิ้เทศงานและใหข้อ้เสนอแนะ  

3)  ในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของสหกิจศึกษา  คณาจารยนิ์เทศควรเขา้รับฟังการนาํเสนอผลการ

ปฏิบติังานของนกัศึกษา ร่วมกบัผูนิ้เทศงาน  ผูบ้ริหารองคก์ร  และประเมินผลงานพร้อมใหข้อ้เสนอแนะ  
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3. มาตรฐานนักศึกษา  

3.1  คุณสมบติัพื้นฐานของนกัศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1)  นกัศึกษาตอ้งผา่นเง่ือนไขรายวชิาตามท่ีสถานศึกษากาํหนด  

2)  นักศึกษาตอ้งมีคุณสมบัติท่ีจะสําเร็จการศึกษา  และไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ           

ทางวนิยัโดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา  

3)  นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนไปปฏิบติัสหกิจศึกษา  

3.2  กิจกรรมต่างๆ  ระหวา่งปฏิบติังาน 

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1)  นกัศึกษาตอ้งบนัทึกรายงานการปฏิบติังานประจาํวนัหรือประจาํสปัดาห์ 

2)  นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ต่อผูนิ้เทศงานและคณาจารยนิ์เทศไม่ชา้กวา่  

สัปดาห์ท่ี  10  ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

3) นักศึกษาตอ้งส่ง (ร่าง) รายงานฉบบัสมบูรณ์ให้คณาจารย์นิเทศและผูนิ้เทศงาน   

ก่อนเสร็จส้ินการปฏิบติังาน  และตอ้งแก้ไขตามท่ีคณาจารยนิ์เทศและผูนิ้เทศงานแนะนาํให้เรียบร้อย  

4) นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้จาก         

สถานประกอบการใหค้ณาจารยนิ์เทศและผูนิ้เทศงาน  

มาตรฐานส่งเสริม  

ในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของสหกิจศึกษา  นกัศึกษาควรนาํเสนอผลการปฏิบติังานต่อผูนิ้เทศ 

งานและผูบ้ริหารสถานประกอบการ  

3.3   คุณภาพรายงานทางวชิาการ  

มาตรฐานข้ันตํ่า   

รายงานตอ้งมีมาตรฐานเช่นเดียวกบัรายงานทางวชิาการทัว่ไป  

3.4   การร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษา  

มาตรฐานข้ันตํ่า  

นักศึกษาตอ้งนาํเสนอผลการปฏิบติัสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาระหว่างคณาจารย์

นิเทศ  นกัศึกษาสหกิจศึกษา  และนกัศึกษาของแต่ละสาขาวชิาหลงักลบัจากปฏิบติัสหกิจศึกษา  
 

4.  มาตรฐานการวดัและประเมินผล  

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1)  กระบวนการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา นกัศึกษา  

-  เวลาเขา้รับการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

-  ผา่นเกณฑต์ามท่ีสถานศึกษากาํหนด  เช่น  การสอบ  การทาํรายงาน  การดาํเนินงาน  

-  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรม  
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-  การอบรมมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาทกัษะอาชีพ  

2)  กระบวนการจดัหางานท่ีมีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจาํท่ีเน้นประสบการณ์การ

ทาํงาน และตรงกบัสาขาวชิา  

การดําเนินงาน  

-  จาํนวนงานพอเพียงกบัจาํนวนนกัศึกษา  

-  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อสถานประกอบการ  

3)  กระบวนการรับรองคุณภาพงาน การดาํเนินงาน  

-  คณาจารยป์ระจาํสาขาวชิาพิจารณารับรองงานก่อนใหน้กัศึกษาเลือก  

-  คณาจารยป์ระเมินคุณค่าทางวชิาการ ของงาน  

-  งานท่ีนกัศึกษาทาํมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  

4)  กระบวนการคดัเลือกและจบัคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษา  และสถานประกอบการ  

การดาํเนินงาน  

-  นกัศึกษาเลือกสถานประกอบการโดย ความสมคัรใจ  

-  สถานประกอบการมีโอกาสคดัเลือกนกัศึกษา  

-  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ กระบวนการคดัเลือกและจบัคู่ 

-  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคดัเลือกและจบัคู่  

-   เม่ือส้ินสุดการปฏิบติัสหกิจศึกษา สถานศึกษาตอ้งประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ  

5)  กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษานกัศึกษา  

-  ความรู้ความสามารถทางวิชาการและการประยกุตใ์ช ้

-  การปรับตวัและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ  

-  ความกา้วหนา้ของงานเป็นไปตามแผน  

-  การส่ือสารและการนาํเสนอผลงาน  

-  ความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการทาํงานดว้ยตนเอง  

-  การนิเทศงานตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการวดัและประเมินผลรายวชิาสหกิจศึกษา  

การดําเนินงาน  

-  ระยะเวลาท่ีคณาจารยนิ์เทศไดรั้บ  

เอกสารประกอบการนิเทศ  

- มีการติดตามการนิเทศงาน  

-  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการติดต่อและประสานงานการนิเทศ  

คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ  

-  เวลาท่ีคณาจารยนิ์เทศใชเ้พียงพอตามความจาํเป็นของนกัศึกษา  

-  การนิเทศของคณาจารยนิ์เทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบติัสหกิจศึกษาของนกัศึกษา  

-  การนิเทศของคณาจารยนิ์เทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
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6)  กระบวนการจดัสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

นักศึกษา  

-   คุณภาพของการนาํเสนอผลงาน   ความรู้ทางวชิาการทกัษะการนาํเสนอการตอบคาํถาม  

-  การสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการวดัและประเมินผล 

รายวชิาสหกิจศึกษา  

การดําเนินงาน  

-  ร้อยละของคณาจารยท่ี์เขา้ร่วมการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

7)  กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

นักศึกษา  

-  ตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานจากความสามารถในการทาํงาน โดยสถานศึกษาตอ้ง 

ช้ีแจงรายละเอียด และ เกณฑใ์หน้กัศึกษาทราบ  

-  ตอ้งมีสัดส่วนการประเมินผลของสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

-  ผูนิ้เทศงานควรใหค้วามคิดเห็นต่อจุดเด่นและขอ้ควรปรับปรุงของนกัศึกษา  

-  นกัศึกษาควรประเมินพฒันาการของตนเองแต่การประเมินน้ีไม่เป็นส่วนหน่ึงของ 

ระบบการวดัและประเมินผลของรายวชิาสหกิจศึกษา  

การดําเนินงาน  

-  คณาจารยนิ์เทศตอ้งแจง้ขอ้มูลการวดัและประเมินผลใหน้กัศึกษาทราบ  

-  สถานประกอบการประเมินการประสานงานกบัสถานศึกษาในภาพรวม  
 

ส่วนที ่ 2   มาตรฐานสหกจิศึกษาของสถานประกอบการ  

1.  มาตรฐานการบริหารจัดการ  

1.1  นโยบายและการบริหาร 

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1)  มีนโยบายในการสนบัสนุนการดาํเนินงานสหกิจศึกษา  

2)  ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินงานสหกิจศึกษา  

3)  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ  แนวคิดตลอดจน  

ประโยชน์ท่ีสถานประกอบการจะไดรั้บในการดาํเนินงานสหกิจศึกษา  

มาตรฐานส่งเสริม  

ควรใหน้กัศึกษาไดมี้การนาํเสนอผลการ ปฏิบติังาน  และประสบการณ์ท่ีไดรั้บต่อ          

สถานประกอบการ  

1.2  การจดับุคลากร 

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1) จดัใหบุ้คลากรท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งของสถานประกอบการทาํหนา้ท่ีประสานงาน  
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ดา้นสหกิจศึกษา  

2)  มีผูนิ้เทศงานท่ีมีคุณวฒิุหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวชิาชีพของนกัศึกษา  

1.3  การจดังบประมาณและทรัพยากร 

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1) มีค่าตอบแทน  และสวสัดิการในอตัราท่ีมีความเหมาะสมและจาํเป็นตามลกัษณะงาน  

2) มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เหมาะสมสาํหรับการปฏิบติังานของนกัศึกษา  

3) มีความปลอดภยัต่อการปฏิบติังานของนกัศึกษา  

1.4  การเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษา มาตรฐานขั้นตํ่า  

มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษา อย่างน้อย  1  ภาคการศึกษาก่อนท่ี 

นกัศึกษาจะไปปฏิบติังาน  

1.5 การคดัเลือกนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน   

มาตรฐานข้ันตํ่า  

มีกระบวนการและเกณฑก์ารคดัเลือกนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน  

มาตรฐานส่งเสริม  

มีการใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือก  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาส  

ปรับปรุงตนเองสาํหรับการสมคัรงานคร้ังต่อไป  โดยใหส้ถานศึกษาเป็นผูป้ระสานงาน  
 

2. มาตรฐานวชิาการ  

2.1  การเตรียมความพร้อมนกัศึกษา   

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1)  มีการปฐมนิเทศ  สอนงานและจดัใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นภาพรวมการดาํเนินการ ของ 

สถานประกอบการ ตลอดจนกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  

2.2  การจดัประสบการณ์ใหน้กัศึกษาในระหวา่งการปฏิบติังาน   

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1)  นกัศึกษาไดรั้บการปฏิบติัเสมือนเป็น พนกังานชัว่คราวเตม็เวลาของสถาน ประกอบการ  

2) มีการกาํหนดภาระงาน หรือ หวัขอ้ โครงงานท่ีตรงกบัวชิาชีพและประสบการณ์              

การทาํงาน  

มาตรฐานส่งเสริม  

1)  ควรมีการอบรมเสริมทกัษะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  

2)  ควรจดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสเผชิญ ปัญหาท่ีทา้ทาย  ไดไ้ตร่ตรอง  ไดส้ร้าง  

ความรู้ใหม่  และประยกุตใ์ชใ้นสภาพการปฏิบติังานจริงได ้
 

3. มาตรฐานผู้นิเทศงาน  

มาตรฐานข้ันตํ่า  
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1)  เป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกบันักศึกษาหรือ  

ใกลเ้คียงหรือเป็นผูมี้ความชาํนาญในสาขาวชิาชีพเดียวกบันกัศึกษา  

2)  มีการให้คาํปรึกษา  ติดตามแนะนาํการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและ  

ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในสถานประกอบการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

3)  ตรวจสาระรายงานและใหข้อ้เสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา  

4) ประเมินผลการปฏิบติังานของนักศึกษา และรวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํเสนอต่อ  

สถานศึกษา  และองคก์รของตนเอง  

มาตรฐานส่งเสริม  

ควรเขา้ร่วมรับฟังการนาํเสนอผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา และใหข้อ้เสนอแนะ  

4.   มาตรฐานการวดัและประเมินผล   

มาตรฐานข้ันตํ่า  

1)  มีกระบวนการการตรวจสอบลกัษณะงาน  และคุณภาพงานใหส้อดคลอ้งกบัสาขา  

วชิาชีพของนกัศึกษา  และเป็นประโยชน์กบัสถานประกอบการ  

2)  มีกระบวนการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของนกัศึกษา  

3)  มีกระบวนการใหค้าํปรึกษาทางวชิาการ  วชิาชีพ  และใหค้าํแนะนาํในการปรับตวัให ้ 

เขา้กบัการปฏิบติังาน  

4)  มีกระบวนการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา  

5)  มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

ส่วนที ่ 3   การประกนัคุณภาพการดําเนินงานสหกจิศึกษา  

ตวัช้ีวดัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษา  หมายถึง  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะคุณภาพ           

ท่ีพึงประสงคใ์ห้เกิดข้ึนในการดาํเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ประเมินคุณภาพการดาํเนินงาน   การกาํกบัดูแล   การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษา               

ใน  5  องคป์ระกอบ โดยมีการกระจายนํ้าหนกัของแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

1.  หลกัสูตรสหกิจศึกษา  มีระบบและกลไกในการพฒันา และบริหารหลกัสูตรสหกิจศึกษา   

(10 คะแนน) 

2.  การเรียนการสอน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา  

(20 คะแนน)  

3. กระบวนการนิเทศการปฏิบติังาน ระดบัความสาํเร็จของกระบวนการนิเทศการ 

ปฏิบติังาน  (20 คะแนน)  

4.  ผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา   

4.1  ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีสถานประกอบการ 

นาํไปใชป้ระโยชน์  (20 คะแนน)  

-11- 
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4.2  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเสนองานจากสถานประกอบการท่ีไป 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  ถา้มีตาํแหน่งงานวา่ง (10 คะแนน)  

5. ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ระดบัความพึงพอใจขอ 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา  ผูนิ้เทศงานและคณาจารยนิ์เทศ 20   รวมองคป์ระกอบ 1 - 5   (100 คะแนน)  
 

องค์ประกอบที ่ 1  หลกัสูตรสหกจิศึกษา  

ตวัช้ีวดัท่ี 1.1   มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรสหกิจศึกษา 

 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

1.  หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัเกณฑส์าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

และองคก์รวชิาชีพในสาขาวชิาชีพควบคุม  

2.  จาํนวนหน่วยกิตรายวชิาสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากวา่  6  หน่วยกิตในระบบทวภิาค  

3.  ระยะเวลาปฏิบติัสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากวา่  16  สัปดาห์ 

4.  มีรายวชิาเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาหรือมีกระบวนการเตรียม  

ความพร้อมนกัศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากวา่ 30  ชัว่โมง  

เกณฑ์การประเมิน:   คะแนน  1  คะแนน  2   คะแนน  3  

มีการดาํเนินการไม่ครบ  3  ขอ้แรก   = 1  คะแนน   

มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก   = 2  คะแนน   

มีการดาํเนินการ ครบทุกขอ้    = 3  คะแนน   
 

องค์ประกอบที ่ 2   การเรียนการสอน  

ตวัช้ีวดัท่ี 2.1  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการ เรียนการสอนสหกิจศึกษา 

 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

1.  มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

2.  มีการกาํหนดคุณสมบติัพื้นฐานและเง่ือนไขทางวชิาการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  

3.  ลกัษณะงานตรงตามสาขาวชิาชีพของนกัศึกษา  

4.  ลกัษณะงานเป็นโครงงานหรืองานประจาํท่ีเนน้ประสบการณ์การทาํงาน  

5. มีการจดัค่าตอบแทนและสวสัดิการในอัตราท่ีมีความเหมาะสมและจาํเป็นตาม 

ลกัษณะงาน  

6.   มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนกัศึกษา ก่อนไปสหกิจศึกษาใหมี้ความพร้อมการ 

ประกอบอาชีพ  

7.  มีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา  คณาจารยนิ์เทศและ 

คณาจารยส์าขาวชิา  

8.  มีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษา คณาจารยนิ์เทศ  คณาจารย ์ 

สาขาวชิา  และผูนิ้เทศงาน  
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9.   มีการใหข้อ้มูลลกัษณะงานเพื่อประกอบการ ตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือก 

สถานประกอบการ  

10.  มีการพบปะระหวา่งนกัศึกษา สถานประกอบการ  และคณาจารยนิ์เทศก่อนไป  

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน: คะแนน  1   คะแนน  2    คะแนน  3  

มีการดาํเนินการไม่ครบ 7  ขอ้แรก   = 1  คะแนน   

มีการดาํเนินการ 7  ขอ้   = 2  คะแนน   

มีการดาํเนินการมากกวา่ 7  ขอ้แรก = 3  คะแนน   

องค์ประกอบที ่ 3   กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวดัที ่3.1   ระดบัความสาํเร็จของกระบวนการ นิเทศการปฏิบติังาน  

มาตรฐาน : ระดับ  

1.  มีแผนการนิเทศและการประสานงานตามมาตรฐานบงัคบั  

2.  จาํนวนการนิเทศไม่ตํ่ากวา่ 1  คร้ัง  ณ  สถานประกอบการ  

3.  ผูนิ้เทศงานของสถานประกอบการเป็นไปตามมาตรฐานบงัคบั  

4.  การนิเทศของคณาจารยนิ์เทศมีคุณภาพตร ตามความตอ้งการและความจาํเป็นต่อ  

นกัศึกษาและสถานประกอบการ  

5.  คณาจารยนิ์เทศตรวจรูปแบบการนาํเสนอผลงานและใหข้อ้เสนอแนะแก่นกัศึกษา  

6. ในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของสหกิจศึกษา  คณาจารยนิ์เทศเขา้รับฟังการนาํเสนอผลการ  

ปฏิบติังานของนกัศึกษา  ร่วมกบัผูนิ้เทศงาน  ผูบ้ริหารองคก์ร  และประเมินผลงานพร้อมใหข้อ้เสนอแนะ  

7.  ในช่วงระยะก่ึงกลางของสหกิจศึกษา  คณาจารยนิ์เทศเขา้รับฟังการนาํเสนอ 

ความกา้วหน้าของโครงงานหรืองานท่ีปฏิบติัของนกัศึกษา  ร่วมกบัผูนิ้เทศงานและใหข้อ้เสนอแนะ  

เกณฑ์การประเมิน  :  คะแนน 1   คะแนน 2   คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ  4  ขอ้แรก   = 1  คะแนน   

มีการดาํเนินการ  4  ขอ้แรก    = 2  คะแนน   

มีการดาํเนินการมากกวา่  4  ขอ้แรก   = 3  คะแนน   
 

องค์ประกอบที ่ 4   ผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของ นักศึกษา 

ตัวช้ีวดัที ่4.1   ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบติังานสห กิจศึกษาท่ีสถานประกอบการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน : คะแนน  1   คะแนน  2    คะแนน  3  

ร้อยละ 1 - 49  

ร้อยละ 50 - 69  

มากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 70  
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ตัวช้ีวดัที ่4.2   ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบติังาน    

                   สหกิจศึกษา  ถา้มีตาํแหน่งงานวา่ง  

เกณฑ์การประเมิน : คะแนน 1  คะแนน 2   คะแนน 3  

ร้อยละ 1 - 49  

ร้อยละ 50 - 69  

มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 70  

องค์ประกอบที ่ 5   ความพงึพอใจของผู้เกีย่วข้องกบั การปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

ตัวช้ีวัดที่ 5.1   ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  ผูนิ้เทศงาน และคณาจารย ◌์นิเทศ   โดย

การ 

          สาํรวจความพึงพอใจจะพิจารณา 5 ประเด็นหลกัคือ  

1.  ความพึงพอใจในหลกัสูตรสหกิจศึกษา  

2.  ความพึงพอใจในกระบวนการจดัสหกิจศึกษา  

3.  ความพึงพอใจในผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

4.  ความพึงพอใจในการพฒันาทกัษะวชิาชีพและความพร้อมในการปฏิบติังานจริง  

5.  ความพึงพอใจในการสร้างโอกาสการต่อยอดความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาและ 

สถานประกอบการ  กรณีท่ีมีการประเมินหลายคร้ังในปีท่ีประเมินให้หาค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของ

การประเมินทุกคร้ัง  

เกณฑ์การประเมิน : คะแนน 1   คะแนน 2   คะแนน 3  

ระดบัความพึง พอใจมีคะแนน เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1 – 2.49  

ระดบัความพึง พอใจมีคะแนน เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.50 – 3.49  

ระดบัความพึง พอใจมีคะแนน เฉล่ียมากกวา่ หรือเท่ากบั 3.50  
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ภาคผนวก ก  

คู่มือมาตรฐานการวดัและประเมินผลสหกจิศึกษา  

1)  กระบวนการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษานกัศึกษา  

-   เวลาเขา้รับการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

-  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัรายวิชาเตรียมความพร้อมหรือการอบรมเตรียม 

ความพร้อม  บนัทึกและตรวจสอบเวลาเขา้เรียนหรือเขา้รับการอบรมของนักศึกษา  ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้ง 

เขา้เรียนหรือเขา้รับการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อย ละ 80  ของเวลาเรียนหรืออบรมเตรียมความพร้อม  

-   ผา่นเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากาํหนด  เช่น  การสอบ การทาํรายงาน  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัรายวชิาเตรียม ความพร้อมหรือการอบรมเตรียมความ 

พร้อมกาํหนดเกณฑ์และวิธีการวดัและประเมินผล  เช่น  การสอบ  การทาํรายงาน  การนาํเสนอ  ผลงาน 

ตามท่ีหน่วยงานเห็นสมควร   ทั้งน้ีนกัศึกษาท่ีสามารถไปปฏิบติัสหกิจศึกษาตอ้งผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนด  

การดําเนินงาน  

-  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรม  

-  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัรายวิชาเตรียมความพร้อมหรือการอบรมเตรียม 

ความพร้อม  สํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้รับ การอบรมเตรียมความพร้อมทุกภาคการศึกษา 

ทั้งน้ีระดบัความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากว่าดี  จากเกณฑ์ประเมินระดบัความพึงพอใจ  5  ระดบั คือ  ดีเยี่ยม            

ดีมาก  ดี  พอใช ้ และตอ้งปรับปรุง  

-  การอบรมมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาทกัษะอาชีพ  

-  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัรายวิชาเตรียมความพร้อมหรือการอบรมเตรียม            

ความพร้อม  สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อเน้ือหาการอบรมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  

อาทิความจาํเป็นต่อการพฒันาทกัษะอาชีพ  ความจาํเป็นต่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

ทั้งน้ีระดบัความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากวา่ดี  จากเกณฑ์ประเมินระดบัความพึงพอใจ  5  ระดบั  คือ  ดีเยี่ยม           

ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการน้ีควรทํา             

อยา่งนอ้ยทุก  5  ปี 

2)  กระบวนการจดัหางานท่ีมีลักษณะเป็นโครงงานหรืองานประจาํท่ีเน้นประสบการณ์การ

ทาํงานและตรงกบัสาขาวชิาการดาํเนินงาน  

-  จาํนวนงานพอเพียงกบัจาํนวนนกัศึกษา  

-  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัหางานสหกิจศึกษาสรุปจาํนวนงานสหกิจศึกษาต่อ 

จาํนวนนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา  ทั้งน้ีอตัราส่วนน้ีไม่ควรตํ่ากวา่ 1.10 ต่อ  1  

-  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อสถานประกอบการ  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัหางานสหกิจศึกษาสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษา 



ต่อสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา  ทั้งน้ีระดบัความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากว่าดี  จากเกณฑ์ประเมิน

ระดบัความพึงพอใจ  5  ระดบั คือ  ดีเยีย่ม  ดีมาก  ดี  พอใช ้ และ ตอ้งปรับปรุง  
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3)   กระบวนการรับรองคุณภาพงานการดาํเนินงาน  

-  คณาจารยป์ระจาํสาขาวชิาพิจารณารับรอง งานก่อนใหน้กัศึกษาเลือก  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัหางานสหกิจศึกษา  ตรวจสอบและบนัทึกผลการ 

พิจารณา  รับรองคุณภาพงานของคณาจารยป์ระจาํสาขาวชิาก่อนประกาศใหน้กัศึกษาเลือก  

-  คณาจารยป์ระเมินคุณค่าทางวชิาการของงาน  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัหางานสหกิจศึกษา  สาํรวจคุณค่าทางวชิาการของงาน  

สหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา  โดยการสอบถามคณาจารยป์ระจาํสาขาวชิา  ทั้งน้ีระดบัคุณค่าทางวิชาการ

ไม่ควรตํ่ากวา่พอใช ้ จากเกณฑป์ระเมินระดบัคุณค่าทางวชิาการ  5  ระดบั คือ  มากท่ีสุด  มาก พอใช ้นอ้ย   

และไม่มี 

-  งานท่ีนกัศึกษาทาํมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัหางานสหกิจศึกษา  สาํรวจประโยชน์ของงานสหกิจศึกษา  

ต่อสถานประกอบการทุกปีการศึกษา  โดยการออกแบบสอบถาม  ทั้งน้ีประโยชน์ของงานสหกิจศึกษาต่อ

สถานประกอบการไม่ควรตํ่ากว่า พอใช้  จากเกณฑ์ประเมิน  5  ระดบั คือ  มากท่ีสุด  มาก  พอใช้  น้อย 

และไม่มี 

4)  กระบวนการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างนักศึกษา สหกิจศึกษากับสถานประกอบการ  

การดาํเนินงาน  

-  นกัศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความ สมคัรใจ  

-  สถานประกอบการมีโอกาสคดัเลือกนกัศึกษา  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัหางานสหกิจศึกษา สาํรวจหรือสอบถามวธีิการเลือก  

สถานประกอบการของนกัศึกษา  และการคดัเลือกนกัศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ  

-  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อกระบวนการ คดัเลือกและจบัคู่ 

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัหางานสหกิจศึกษา สาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษา 

ต่อกระบวนการคดัเลือก  และจบัคู่ระหวา่งนกัศึกษาสหกิจศึกษากบัสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา 

ทั้งน้ีระดบัความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากวา่ ดี  จากเกณฑ์ประเมินระดบัความพึงพอใจ  5  ระดบั คือ  ดีเยีย่ม  ดี

มาก  ดี  พอใช ้ และตอ้งปรับปรุง  

-  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคดัเลือกและจบัคู่ 

 -  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัหางานสหกิจศึกษา  สาํรวจความพึงพอใจของ                

ส ถ าน ป ระ ก อ บ ก ารต่ อ ก ระ บ วน ก ารคัด เลื อ ก   แ ล ะจับ คู่ ระ ห ว่างนั ก ศึ ก ษ าส ห กิ จ ศึ ก ษ ากับ                                   

สถานประกอบการทุกภาคการศึกษา  ทั้งน้ีระดบัความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากวา่ ดี  จากเกณฑ์ประเมินระดบั

ความพึงพอใจ  5  ระดบั คือ  ดีเยีย่ม  ดีมาก  ดี  พอใช ้ และตอ้งปรับปรุง  

-  เม่ือส้ินสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานศึกษา ต้องประเมินความพร้อมของ               



สถานประกอบการ  
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-   เม่ือส้ินสุดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัหางานสหกิจศึกษา  

ประเมินความพร้อมของสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา  โดยสาํรวจความคิดเห็นจากคณาจารยนิ์เทศ 

และนักศึกษาสหกิจศึกษา  ทั้งน้ีระดบัความพร้อมของสถานประกอบการไม่ควรตํ่ากว่าพอใช ◌้  จาก

เกณฑป์ระเมินระดบัความพร้อม  5  ระดบั คือ  มากท่ีสุด  มาก  พอใช ้ นอ้ย  และตอ้งปรับปรุง  

5)  กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษานกัศึกษา  

-  ความรู้ความสามารถทางวชิาการและการประยกุตใ์ช ้

-  ความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการทาํงานดว้ยตนเอง  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา ทาํแบบประเมินทกัษะวชิาชีพของ  

นักศึกษา  อาทิความรู้ความสามารถทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์                  

และความสามารถในการทาํงานดว้ยตนเอง เป็นตน้  

-  การปรับตวัและปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ  

-  การส่ือสารและการนาํเสนอผลงาน  

-  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา ทาํแบบประเมินความพร้อมของ  

นักศึกษาต่อการประกอบอาชีพ  อาทิการปรับตวั  การปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ              

การส่ือสาร และการนาํเสนอ ผลงาน เป็นตน้  

-  ความกา้วหนา้ของงานเป็นไปตามแผน  

-  หน่วยงานที่ รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา ทาํแบบประเมินติดตาม  

ความกา้วหนา้การปฏิบติังานของนกัศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกบัแผนท่ีนกัศึกษาไดก้าํหนดไว ้

-  การนิเทศงานตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการวดัและประเมินผลรายวชิาสหกิจศึกษา  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา ทาํแบบประเมินการนิเทศงานของ  

คณาจารยนิ์เทศและผูนิ้เทศงาน  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการวดัและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา  และแจง้

ใหค้ณาจารยนิ์เทศและผลการนิเทศงานทาํการวดัและประเมินผลการนิเทศ  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา ทดสอบแบบประเมินทกัษะวชิาชีพ                                          

และความพร้อมของนักศึกษาต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้แบบประเมินมีความเท่ียงตรง  ทั้ งน้ี                    

แบบประเมินควรมีการปรับปรุงทุก 5 ปีการศึกษา  

-  ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงแบบประเมิน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

ควรอบรมการใช้แบบประเมินทักษะวิชาชีพและความพร้อมของนักศึกษาต่อการประกอบอาชีพ                     

แก่คณาจารยนิ์เทศและผูนิ้เทศงานการดาํเนินงาน  

-  ระยะเวลาท่ีคณาจารยนิ์เทศไดรั้บเอกสารประกอบการนิเทศ  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา บนัทึกและตรวจสอบระยะเวลาท่ี 

คณาจารยนิ์เทศไดรั้บเอกสารประกอบการนิเทศ  



-  มีการติดตามการนิเทศงาน  
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-  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา  บนัทึกและตรวจสอบแผนการ  

นิเทศงานของคณาจารยนิ์เทศเพื่อยนืยนัการ ติดตามการนิเทศงาน  

-   ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการติดต่อ  และประสานงานการนิเทศ  

-  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา สาํรวจความพึงพอใจของ 

สถานประกอบการต่อการติดต่อ  และประสานงานการนิเทศของผูป้ฏิบติังานทุกภาคการศึกษา  ทั้งน้ี

ระดบัความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากวา่ดี  จากเกณฑป์ระเมินระดบัความพึงพอใจ  5  ระดบั  คือ  ดีเยี่ยม  ดีมาก 

ดี  พอใช ้ และตอ้งปรับปรุง   

คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ  

-  เวลาท่ีคณาจารยนิ์เทศใชเ้พียงพอตามความ จาํเป็นของนกัศึกษา  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา สาํรวจความคิดเห็นของผูนิ้เทศงาน  

และนกัศึกษาต่อเวลาท่ีคณาจารยนิ์เทศใชใ้นการนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา  ทั้งน้ีระดบั

ความคิดเห็นไม่ควรตํ่ากว่าเพียงพอ  จากเกณฑ์ประเมินระดับความคิดเห็น  5  ระดับ  คือ  มากท่ีสุด             

มาก  เพียงพอ  นอ้ย   และไม่มี 

-  การนิเทศของคณาจารยนิ์เทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบติัสหกิจศึกษาของนักศึกษา  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา สาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษา 

ต่อการนิเทศของคณาจารยนิ์เทศวา่มีประโยชนต่อการปฏิบติัสหกิจศึกษาของนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา

ทั้ งน้ีระดับความคิดเห็นไม่ควรตํ่ ากว่าพอใช้  จากเกณฑ์ประเมินระดับความคิดเห็น   5 ระดับ   คือ                 

มากท่ีสุด  มาก  พอใช ้ นอ้ย  และไม่มี 

-  การนิเทศของคณาจารยนิ์เทศมีประโยชน์ต่อ สถานประกอบการ  

- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา สาํรวจความคิดเห็นของ   

สถานประกอบการต่อการนิเทศของคณาจารยนิ์เทศวา่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา 

ทั้ งน้ีระดับความคิดเห็นไม่ควรตํ่ ากว่าพอใช้  จากเกณฑ์ประเมินระดับความคิดเห็น  5 ระดับ   คือ                 

มากท่ีสุด  มาก  พอใช ้ นอ้ย  และไม่มี 

6)  กระบวนการจดัสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น นกัศึกษา  

-   คุณภาพของการนาํเสนอผลงาน ความรู้ทางวชิาการ ทกัษะการนาํเสนอการตอบคาํถาม  

- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการวดัและประเมินผล แบบประเมินคุณภาพการนาํเสนอ 

ผลงานของนักศึกษา  ประกอบด้วยความรู้ทางวิชาการ  ทักษะการนําเสนอและการตอบ คําถาม                   

โดยแบบประเมินน้ีให้คณาจารยนิ์เทศ  คณาจารยป์ระจาํสาขาวิชา  และผูนิ้เทศงาน (ถา้มี)  เป็นผูป้ระเมิน 

ทั้งน้ีแบบประเมินควรมีการปรับปรุงทุก  5 ปีการศึกษา  

-  การสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นต้องเป็น ส่วนหน่ึงของการวดัและประเมิน 

รายวิชาสหกิจศึกษา  
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-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการวดัและประเมินผล  ทาํแบบประเมินเชิงคุณภาพของการ 

สัมมนา  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการวดัและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา            

และแจง้คณาจารยนิ์เทศ  คณาจารยป์ระจาํสาขาวิชา  และผูนิ้เทศงาน (ถ้ามี)  ทาํการวดัและประเมินผล    

การสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นการดาํเนินงาน  

-  ร้อยละของคณาจารยท่ี์เขา้ร่วมการสัมมนา แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการวดัและประเมินผล บนัทึกร้อยละของคณาจารยป์ระจาํ 

สาขาวชิาท่ีเขา้ร่วมการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทุกภาคการศึกษา  

7)  กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

นักศึกษา  

 ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานจากความสามารถในการทาํงาน  โดยสถานศึกษาต้องช้ีแจง

รายละเอียดและเกณฑใ์หน้กัศึกษาทราบ  

- หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการวดัและประเมินผล  ทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานจาก 

ความสามารถในการทาํงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  ให้ผูนิ้เทศงานเป็นผูป้ระเมินโดยสถานศึกษาตอ้ง

ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑก์ารประเมินใหน้กัศึกษาทราบ  

-   ตอ้งมีสัดส่วนการประเมินผลของสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

-  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการวดัและประเมินผล ทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังาน       

สหกิจศึกษาของนกัศึกษา  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการวดัและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา  และแจง้ให ้             

ผูนิ้เทศงานทาํการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา  โดยมีสัดส่วนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 50  ของการประเมินผลในรายวชิาสหกิจศึกษา  

-  ผูนิ้เทศงานควรใหค้วามคิดเห็นต่อจุดเด่นและขอ้ควรปรับปรุงของนกัศึกษา  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการวดัและประเมินผล แจง้นกัศึกษาทราบเก่ียวกบัจุดเด่นและ 

ขอ้ควรปรับปรุงของนักศึกษาตามที่ผูน้ิ เทศงาน ให้ความเห็นในแบบประเมินผลการ ปฏิบตัิงาน 

สหกิจศึกษา  

- นักศึกษาควรประเมินพฒันาการของตนเองแต่การประเมินน้ีไม่เป็นส่วนหน่ึง 

ของระบบการวดัและประเมินผลของรายวชิาสหกิจศึกษา  

- หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการวดัและประเมินผล  ประเมินพฒันาการของนกัศึกษาจาก 

การปฏิบติัสหกิจศึกษา  แต่การประเมินน้ีไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบการวดัและประเมินผลของรายวิชา

สหกิจศึกษา  

การดําเนินงาน  

-  คณาจารยนิ์เทศตอ้งแจง้ขอ้มูลการวดัและประเมินผลให้นกัศึกษาทราบ  

-  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการวดัและประเมินผล แจง้นกัศึกษาทราบเก่ียวกบัการวดัและ 



ประเมินผลโดยคณาจารยนิ์เทศ  

 

-19- 

- สถานประกอบการประเมินการประสานงานกบัสถานศึกษาในภาพรวม  หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบการวดัและประเมินผลสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการประสานงาน              

ของสถานศึกษาในภาพรวมทุกปีการศึกษา   ทั้ งน้ีระดับความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากว่า ดี   จากเกณฑ์

ประเมินระดบัความพงึพอใจ  5  ระดบั คือ  ดีเยีย่ม  ดีมาก  ดี  พอใช ้ และตอ้งปรับปรุง  
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ภาคผนวก ข  

กระบวนการพฒันา มาตรฐานการดําเนินงาน สหกจิศึกษา  

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สํารวจและประเมินผลสัมฤทธ์ของ

โครงการส ห กิจศึกษ านําร่องระห ว่างปี  พ .ศ.2545 - 2547 พ บ ว่า ปั ญ ห าและอุป ส รรค หลักใน                         

การดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ  คือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องยงัขาด             

ความรู้และความเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา  ทาํให้การดาํเนินงานสหกิจศึกษาขาดประสิทธิภาพ              

และไม่สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีดีได ้ ดงันั้นการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินงานสหกิจศึกษา   ซ่ึงเป็น

กลยุทธ์หน่ึงท่ีใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของประเทศ  จึงเป็นกรอบ                

แนวทางการปฏิบติัท่ีดีสําหรับสถานศึกษาและสถานประกอบการ  และเป็นแนวทางในการประเมิน

คุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา  การพัฒนาคุณภาพ   และมาตรฐานสหกิจศึกษาของประเทศ              

เพื่อใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์สูงสุด  และนาํพาประเทศไปสู่การแข่งขนัได ้

แนวทางในการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา  และสถาน

ประกอบการ นั้น   ศาสตราจารย ◌์ดร. วิจิตร   ศรีสอา้น   ได้ให้กรอบแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษาว่า               

ตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ ◌์สกอ.  และมาตรฐานวิชาชีพ   ควบคุมตาม

กฎหมายรองรับ  โดยการดาํเนินงานสหกิจศึกษานั้นตอ้งเป็นการจดัประสบการณ์ตรง  ในการ ปฏิบติังาน

จริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ  นอกจากน้ีมาตรฐานการดาํเนินงานสหกิจศึกษาควรมีความยืดหยุ่น 

และควรกําหนดเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษา  โดยเกณฑ์มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและ                     

สถานประกอบการมีดงัน้ี 

1.  มาตรฐานการดาํเนินงานสหกิจศึกษาของ สถานศึกษา  

1.1  มาตรฐานการศึกษา หลกัสูตร  และการเรียนการสอน  

1.2  มาตรฐานการนิเทศ  

1.3  มาตรฐานนกัศึกษา  

1.4  มาตรฐานการวดัและประเมินผล  

2.  มาตรฐานดา้นการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ  

2.1  มาตรฐานการบริหารจดัการ  

2.2  มาตรฐานวชิาการ  

2.3  มาตรฐานผูนิ้เทศงาน  

2.4  มาตรฐานการวดัและประเมินผล   

จากกรอบแนวคิดดังกล่าว  คณะทาํงานได้ร่วมกันจัดทาํร่างมาตรฐานการ 



ดาํเนินงานสหกิจศึกษาข้ึน  และไดเ้ชิญผูแ้ทนเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษา  9  ภูมิภาค ๆ ละ 2  ท่านเขา้

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานการดาํเนินงานสหกิจศึกษาเม่ือวนัท่ี  25 - 26  พฤศจิกายน  2551  

และวนัท่ี  24  ธนัวาคม  2551  ซ่ึงไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
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1.  มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการให้จาํแนก              

เป็น  2  ประเภท  

1.1  มาตรฐานบงัคบั  

1.2  มาตรฐานส่งเสริม  

2.  การประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษาใหพ้ิจารณา  5 องคป์ระกอบ  

2.1  หลกัสูตรสหกิจศึกษา  

2.2  การเรียนการสอน  

2.3  กระบวนการนิเทศการปฏิบติังาน  

2.4  ผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา  

2.5  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

3.  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษา  

3.1  ระดบัคะแนน 1  มีการดาํเนินการไม่ครบเกณฑม์าตรฐานบงัคบั  

3.2  ระดบัคะแนน 2  มีการดาํเนินการครบ เกณฑม์าตรฐานบงัคบั  

3.3  ระดบัคะแนน 3  มีการดาํเนินการ มากกวา่เกณฑม์าตรฐานบงัคบั 

 เพื่อใหก้ารจดัทาํ  คู่มือมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษา 

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   และมี ความสมบูรณ์สมาคมสหกิจศึกษาไทย  จึงไดเ้รียนเชิญผูท้รงคุณวฒิุจาก

สถานศึกษาและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขา้ร่วมประชุมวิพากษ์ร่างมาตรฐานการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษา  เม่ือวนัท่ี  26  มกราคม 2552  โดยท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่าง

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา และมีข้อเสนอแนะให้เปล่ียนคําว่า

มาตรฐานบงัคบั  เป็นมาตรฐานขั้นตํ่า  ซ่ึงหมายถึง  มาตรฐานท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงานสหกิจศึกษา          

ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษาท่ีพฒันาข้ึนน้ี  ถือเป็นมาตรฐาน 

และการประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษาฉบบัแรกของประเทศไทย  โดยสมาคมสหกิจศึกษา

ไทยจะเสนอใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใชป้ระโยชน์ต่อไป  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-22- 

ภาคผนวก ค  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมพจิารณาร่างมาตรฐาน การดําเนินงานสหกจิศึกษา 

ประธานการประชุม  

ศาสตราจารย ◌์ดร. วิจิตร ศรีสอา้น    นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

สมาคมสหกจิศึกษาไทย  

1. ดร. สัมพนัธ์  ศิลปนาฎ     อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

2. ดร. กณัทิมา  ศิริจีระชยั     เลขาธิการสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

ผู้แทนเครือข่ายพฒันาสหกจิศึกษา   9  ภูมิภาค  

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน  

1. นางเทพพร  สุคาํวงั      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. นายกีรติ   ตนัติคะเนดี     มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  

1. นายอคักะบทัคาน  ปาทาน     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรีลงกรณ์ 

2. รศ.ดร. สุพกัตร ◌์ พว่งบางโพ       มหาวทิยาลยันเรศวร  

3. ดร. วชิญานนั   รัตนวบูิลยส์ม      มหาวทิยาลยันเรศวร  

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  

1. นายพงษรั์ชตว์ชั  ววิงัสู     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

2. ดร. ณัฐพล   ฟ้าภิญโญ     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  

1. นายปัญญา   ซ่ือตรง     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. อาจารยส์าํเริง   แพง่ศรี     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ ◌์ สุดภกัดี     มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

2. นางมลิวรรณ    เบา้วนั     มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

1. อาจารยเ์ฉลิมชยั  วเิชียรวฒัน ◌์    มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 

2. ดร. อุบล   สุริพล     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน  

1. ผศ.ดร. ผดุงศกัด์ิ     สุขสอาด     มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

2. ผศ.เกษรา    ปัญญา      มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต  



เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  

1. รศ. ดร. วนัดี   สุทธรังษี     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2. นายสุดเฉลิม   ศสัตราพฤกษ     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวนัออก  

1. ผศ.พชันี    นททศกัด์ิ      มหาวทิยาลยับูรพา  

คณะทาํงานร่างมาตรฐานการดําเนินงานสหกจิศึกษา  

1. ผศ.ดร.บุญชยั   วจิิตรเสถียร      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

2. ดร. ธีระสุต    สุขกาํเนิด      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

3. ดร. อลงกต        ยะไวทย ◌์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

4. นายณชัติพงษ ◌์   อูทอง      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ภาคผนวก ง  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวพิากษ์ร่างมาตรฐานการดําเนินงานสหกจิศึกษา 

ประธานการประชุม  

ศาสตราจารย ◌์ดร. วิจิตร  ศรีสอา้น     นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาและองค์กรภาครัฐ  

1. นายสุภทัร  จาํปาทอง      สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

2. นายชาํนาญ  บูรณโอสถ      สาํนกังานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.)  

3. ดร. กณัทิมา  ศิริจีระชยั      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

4. ดร. นฤมล  รักษาสุข      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

5. รศ.ศนัสนีย ◌์ สุภาภา      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

6. ผศ.ดร. ปูมยศ      วลัลิกุ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

7. ผศ.ดร. พจมาลย ◌์ สุรนิลพงศ ์    มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

8. ผศ.ดร. วิรัช  เลิศไพฑูรยพ์นัธ์     มหาวทิยาลยัศรีปทุม  

9. ดร. ณัฐพล  ฟ้าภิญโญ   มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต  

           10.  ดร.อร่ามศรี   อาภาอดุล      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ  

กลุ่มผู้บริหาร  

1. ดร. อสันียา  สุวรรณศิริกุล   บริษทัฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ 

2. นายทวศีกัด์ิ   หมดัเนาะ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

3.นายสืบพงศ ◌์  เกตุนุติ     บริษทั ชะอาํพีรพฒัน ◌์เคมีคอล จาํกดั  

กลุ่มฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

1. นายพีระ  เรืองอินทร์  บริษทั มิตรผลวจิยั พฒันาออ้ย และนํ้าตาล จาํกดั  

2. นายสมนึก  วรุิฬห์พงศ ์  Western Digital (Thailand) Co., Ltd.  

3. นางสาวฉตัรกมล  แซ่เฮง้     Eternity Grand Logistic Co., Ltd 

4. นางอุไร     เต่าอ่อน                     สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ เทคโนโลยแีห่งชาติ 

กลุ่มผู้นิเทศงานสหกจิศึกษา  

1. นายสมชาย  พงศพ์ิบูลยศ์กัด์ิ    บริษทั เอ็นโซล จาํกดั  

2. นายวชัระ  ดางาม    สาํนกัชลประทานท่ี 8 นครราชสีมา  

3. นางมาลยั   ยะไวทย ์    Max Saving (Thailand) Co., Ltd.  

4. นางสาววนัวสิาข ◌์   ยปุานนท ์  Western Digital (Thailand) Co., Ltd.  
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คณะทาํงานร่างมาตรฐานการดําเนินงานสหกจิศึกษา  

1. ผศ.ดร. บุญชยั     วจิิตรเสถียร     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

2. ดร.ธีระสุต           สุขกาํเนิด      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

3. ดร.อลงกต       ยะไวทย ◌์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

4. นายณชัติพงศ ◌์      อูทอง      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ข้อมูลบัตรรายการ  

LB มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษา /สมาคมสหกิจศึกษาไทย.  

2331.65 .T5  นครราชสีมา : สมาคมสหกิจศึกษาไทย. ,2552  

ส52 99 หนา้ 2552  

บรรณานุกรมท้ายเล่ม  

1. ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

2. ประกนัคุณภาพการศึกษา  

I. ช่ือเร่ือง  

 

 

 


