มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา

สงวนลิขสิ ทธิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย
จัดพิมพ์โดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 จํานวน 3,000 เล่ม

คํานํา
ม าต รฐาน แล ะ ก ารป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ก ารดํ า เนิ น งาน ส ห กิ จศึ ก ษ าข อ งส ถ าน ศึ ก ษ า
และสถานประกอบการฉบับนี้ จดั ทําขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้สถานศึ กษาและสถานประกอบการ
ได้ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานสหกิจศึกษาขององค์กร เพื่อเป็ นการสร้ างระบบและกลไกในการ
ควบคุ มตรวจสอบและประเมินการดําเนิ นงานสหกิจศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด มาตรฐาน
และการประกันคุ ณภาพการดําเนิ นงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการฉบับนี้ แบ่ง
เนื้อหาออกเป็ นสามส่ วน ได้แก่
1) มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
2) มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
3) การประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ซึ่ งสถานศึกษาและสถานประกอบการสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพขององค์กร
การจัดทําเอกสารฉบับ นี้ ได้รับ การสนับ สนุ นจากสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา (สกอ.) ซึ่ ง
สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาในการร่ วมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย

สมาคมสหกิจศึกษาไทย

สารบัญ
ส่ วนที่ 1 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
1 มาตรฐานการศึกษาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
1.1 มาตรฐานการศึกษาและหลักสู ตร
1.2 มาตรฐานการเรี ยนการสอน
2 มาตรฐานการนิเทศ
3 มาตรฐานนักศึกษา
4 มาตรฐานการวัดและประเมินผล
ส่ วนที่ 2 มาตรฐานสหกิจศึกษาของถานประกอบการ
1 มาตรฐานการบริ หารจัดการ
2 มาตรฐานวิชาการ
3 มาตรฐานผูน้ ิ เทศงาน
4 มาตรฐานการวัดและประเมินผล
ส่ วนที่ 3 การประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
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ส่ วนที่ 1
มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
ส่ วนที่ 1 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
1. มาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรและการเรียนการสอน
1.1 มาตรฐานการศึ กษาและหลักสู ตร สําหรับสหกิจศึกษาที่กาํ หนดโดยสถานศึกษาและอนุ มตั ิ
โดยสภามหาวิท ยาลัย ของสถานศึ ก ษาต้องสอดคล้องกับ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ งมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรสหกิ จศึกษามุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ป รั ช ญา มาตรฐานและการประกัน คุ ณ ภาพ
การดําเนิ นงานสหกิจศึกษาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชี พของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิ ตบัณฑิ ตให้มีความรู ้ อบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
หมั่น แสวงหาความรู ้ ด้ว ยตนเอง และสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ผู ้อื่ น ได้เป็ นอย่า งดี ร วมทั้ง ให้ เป็ น
ผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม
2) การนับหน่ วยกิ ตรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บตั ิ การฝึ กงานและโครงงานให้เทียบ
กับเวลาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเทียบหน่ วยกิตกับเวลาทีใ่ ช้ ในการเรียนการสอนตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ. ศ. 2548 ของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายการ
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึ กงาน/การ โครงงาน/อื่นๆ
ฝึ กภาคสนาม
เวลาเทียบเท่า 1 หน่วยกิต
15
ไม่นอ้ ยกว่า
45
45
(ชัว่ โมง)
30
3) จํานวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสู ตรปริ ญญาตรี ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่ใช้ศึกษา ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนหน่ วยกิตและระยะเวลาการศึกษาสํ าหรับหลักสู ตรปริ ญญาตรีตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 ของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวนหน่ วยกิต
ระยะเวลา การศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตร
ขั้นตํ่า
สํ าหรับการลงทะเบียน สํ าหรับการ ลงทะเบียน
(หน่ วยกิต)
เรียนเต็มเวลา (ปี )
เรียนไม่ เต็ม เวลา (ปี )
ปริ ญญาตรี 4 ปี
120
8
12
ปริ ญญาตรี 5 ปี
150
10
15
ปริ ญญาตรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี
180
12
18
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4) โครงสร้ า งหลัก สู ต ร ประกอบด้ว ย หมวดวิช าศึ ก ษาทั่ว ไป หมวดวิ ช าเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่ วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงสร้ างหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
ของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวดวิชา
ลักษณะรายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิช าที่ มุ่ ง พัฒ นาผู เ้ รี ย นให้ มี ค วามรอบรู ้ อ ย่า งกว้างขวาง ไม่นอ้ ยกว่า 30
มี โลกทัศ น์ ที่ ก ว้างไกล มี ค วาม เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง หน่วยกิต
ผู อ้ ื่ น และสั ง คม เป็ นผู ้ใ ฝ่ รู ้ ส ามารถคิ ด อย่า งมี เหตุ ผ ล
สามารถใช้ ภ าษาในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารความหมายได้ดี
มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้ งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถ
นํ า ความรู ้ ไ ปใช้ ใ นการ ดํา เนิ น ชี วิ ต และดํา รงตนอยู่
ในสังคมได้เป็ นอย่างดี
วิชาเฉพาะ
วิ ช าแกน วิ ช าเฉพาะด้ า น วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ และ ไม่นอ้ ยกว่า 84
วิช าชี พ ที่ มุ่ ง หมายให้ ผู ้เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ และ หน่วยกิต
ปฏิบตั ิงานได้
วิชาเลือกเสรี
วิชาที่ มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัด ไม่นอ้ ยกว่า 6
หรื อสนใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนเลื อกเรี ยนรายวิช า หน่วยกิต
ใด ๆ ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
นอกจากนี้ เพื่อให้บณ
ั ฑิ ตที่สําเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ท่ีมีรายวิชาสหกิ จศึกษา
มี ความพร้ อมในการปฏิบตั ิ งานในวิชาชี พ ควบคุ มสถานศึกษาต้องกําหนดหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
ในสาขาวิชาชี พควบคุ ม เช่ น วิศวกร ครู เภสัชกร นักบัญชี สัตวแพทย์ กฎหมาย แพทย ◌์ พยาบาล
สถาปนิ ก เป็ นต้น ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พ ควบคุมตามกฎหมายที่กาํ หนดโดยองค์กร
วิชาชี พควบคุ มตามกฎหมาย อาทิสภาวิศวกร คุรุสภา และสภาเภสัชกรรม ทั้งนี้ องค์กรวิชาชี พควบคุ ม
ส่ วนใหญ่กาํ หนดโครงสร้างหลักสู ตรให้มีหมวดวิชาต่างๆ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 โครงสร้ างหลักสู ตรตามเกณฑ์ องค์ กรวิชาชี พ ควบคุมตัวอย่ าง (สภาวิศวกร คุรุสภา
และสภาเภสั ชกรรม)
รายละเอียดข้ อกําหนด

วิศวกร

ครู

เภสั ชกร

องค์กรวิชาชีพควบคุม
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

สภาวิศวกร
ไม่กาํ หนด

คุรุสภา
ไม่นอ้ ยกว่า 30

สภาเภสัชกรรม
ไม่กาํ หนด

หมวดวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์

ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
- ฟิ สิ กส์ไม่นอ้ ยกว่า 6
- คณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 9
- เคมีไม่นอ้ ยกว่า 3
ไม่นอ้ ยกว่า 90 หน่วยกิต
- วิศวกรรมพื้นฐาน ไม่นอ้ ย
กว่า 18 หน่วยกิต
(6 รายวิชา)
- วิศวกรรมควบคุม ไม่นอ้ ย
กว่า 12 หน่วยกิต
(4 รายวิชา)

ไม่กาํ หนด

ไม่กาํ หนด

ไม่นอ้ ยกว่า 125
หน่วยกิต
- วิชาชีพครู ไม่นอ้ ย
กว่า 50 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้าน
ไม่นอ้ ยกว่า 75
หน่วยกิต

ไม้นอ้ ยกว่า 120
หน่วยกิต และไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 65
- ด้านผลิตภัณฑ์ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 25*
- ด้านผูป้ ่ วย ไม่นอ้ ย
กว่า ร้อยละ 30*
- ด้านสังคมและ การ
บริ ห าร ไม่ น้ อ ยกว่า
ร้อยละ 10*
ไม่กาํ หนด

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่กาํ หนด

การฝึ กปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาหลักสู ตร

4 ปี

ไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
กําหนด มีการ
ปฏิบตั ิการสอน
เป็ น เวลาไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี
5 ปี

ไม่กาํ หนด
ไม่นอ้ ยกว่า 500
ชัว่ โมง หรื อไม่นอ้ ย
กว่า 5 หน่วยกิต
6 ปี

หมายเหตุ : * ร้อยละของรายวิชาทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ที่ศึกษาในหลักสู ตร
อนึ่ ง สถานศึ ก ษาต้ อ งตรวจสอบกับ องค์ ก รวิ ช าชี พ ควบคุ ม ด้ ว ยว่ า องค์ ก รวิ ช าชี พ นั้ นๆ
นับหน่ วยกิ ต รายวิชาสหกิ จศึกษาให้อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้วยหรื อไม่ โดยรายวิชาสหกิ จศึกษาต้อง
มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต และสถานศึกษาต้องมีรายวิชาเตรี ยมความพร้อมนักศึกษา
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ก่อนไปสหกิ จศึกษา หรื อต้องมี การอบรมเตรี ยมความพร้ อมนักศึกษาก่อนไปสหกิ จศึกษาไม่น้อยกว่า
30 ชัว่ โมง
1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการปฐมนิ เทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อชี้ แจงให้นกั ศึกษา
ได้รับข้อมูล และมีความรู ้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
2) สถานศึกษาต้องมีกระบวนการเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
โดยใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง
3) สถานศึกษาต้องกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไป
ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
4) สถานศึกษาต้องกําหนดช่วงเวลาที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษาไม่ต่าํ กว่า 16 สัปดาห์
อย่างต่อเนื่ อง โดยต้องเป็ นการปฏิ บ ตั ิ งานเต็มเวลา และไม่ส ามารถลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิช าอื่ นใดได้
ในช่วงปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5) สถานศึกษาต้องจัดหางานที่ มีลกั ษณะเป็ นโครงงานหรื องานประจําที่ตรงกับสาขา
วิชาชีพ และเน้นประสบการณ์การทํางาน
6) สถานศึกษาต้องเปิ ดโอกาสให้สถานประกอบการได้คดั เลือกนักศึกษา
7) สถานศึกษาต้องเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเลือกสถานประกอบการตามความสมัครใจ
8) สถานศึ ก ษาต้ อ งทํ า ความตกลงกั บ สถานประกอบการให้ ทุ ก ตํ า แหน่ งงาน
มีค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็ นตามลักษณะงาน
9) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ
10) สถานศึ ก ษาต้อ งจัด ให้ มี ก ารสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งนัก ศึ ก ษา
คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์สาขาวิชา
11) กระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ต้อ งถื อ ว่ า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ของระบบการประเมินและวัดผล และเป็ นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษานั้น ๆ
มาตรฐานส่ งเสริม
1) สถานศึกษาควรให้ขอ้ มูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของนักศึกษาในการ
เลือกสถานประกอบการ
2) จํา นวนตํา แหน่ ง งานควรมากกว่า จํา นวนนัก ศึ ก ษาในแต่ล ะสาขาวิช าอย่า งน้อ ย
ร้อยละ 10
3) สถานศึ ก ษาควรจัด ให้ มี ก ารพบกัน ระหว่างนัก ศึ ก ษา สถานประกอบการ และ
คณาจารย์นิเทศ
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4) สถานศึ ก ษาควรจัด ให้ มี สั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา โดยคณาจารย์นิ เทศ
และคณาจารย์ส าขาวิช าภายหลัง การปฏิ บ ัติส หกิ จศึ ก ษา เพื่ อนําข้อมู ล ประกอบการพัฒ นาปรับ ปรุ ง
การดําเนินงานสหกิจศึกษา
5) สถานศึ ก ษาควรจัด ให้ มี ก ารสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่า งนั ก ศึ ก ษา
คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์สาขาวิชา และผูน้ ิเทศงาน
6) สถานศึกษาควรจัดทําและปรับปรุ งฐานข้อมูลสถานประกอบการ
2. มาตรฐานการนิเทศ
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การ สอนไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่าน การอบรม
การนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
2) สถานศึกษาต้องจัดระบบพี่เลี้ยงให้แก่คณาจารย์นิเทศที่ยงั ไม่มีประสบการณ์การนิ เทศ ทั้งนี้
ตามที่สถานศึกษากําหนด
3) คณาจารย์นิเทศต้องเป็ นคณาจารย์ประจําสาขาวิชาที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
4) สถานศึ กษาต้องนัดหมายสถานประกอบการ เพื่อให้คณาจารย์นิเทศเข้ามานิ เทศนักศึกษา
ณ สถานประกอบการ
5) คณาจารย์นิเทศต้องได้รับ เอกสารประกอบการนิ เทศ อาทิ ล ัก ษณะงาน ประวัตินักศึ กษา
ฯลฯ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนกําหนดการนิเทศ
6) คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา
7) สถานศึ ก ษาต้อ งจัด ให้ ค ณาจารย์ใ นสาขาวิ ช าไปนิ เทศงานขณะนั ก ศึ ก ษาปฏิ บ ั ติ ง าน
อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยเป็ นการไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
8) ในการนิ เทศต้องจัดให้มีการประชุ ม (พบปะ-หารื อ) ระหว่างผูน้ ิ เทศงานกับคณาจารย์นิเทศ
นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศ และประชุมร่ วมทั้งสามฝ่ าย
9) คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อครั้ง
10) คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล และให้ขอ้ เสนอแนะแก่
นักศึกษาตามความจําเป็ นของแต่ละสาขาวิชา
มาตรฐานส่ งเสริม
1) คณาจารย์นิเทศควรตรวจรู ปแบบการนําเสนอผลงาน และให้ขอ้ เสนอแนะแก่นกั ศึกษา
2) ในช่ ว งระยะกึ่ งกลางของสหกิ จ ศึ ก ษา คณาจารย์ นิ เทศควรเข้ า รั บ ฟั งการนํ า เสนอ
ความก้าวหน้าของโครงงานหรื องานที่ปฏิบตั ิของนักศึกษา ร่ วมกับผูน้ ิเทศงานและให้ขอ้ เสนอแนะ
3) ในช่ วงสั ปดาห์ สุดท้ายของสหกิ จศึ กษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารั บ ฟั งการนําเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ร่ วมกับผูน้ ิเทศงาน ผูบ้ ริ หารองค์กร และประเมินผลงานพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
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3. มาตรฐานนักศึกษา
3.1 คุณสมบัติพ้ืนฐานของนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามที่สถานศึกษากําหนด
2) นัก ศึก ษาต้องมี คุณ สมบัติที่ จะสําเร็ จการศึ ก ษา และไม่ อยู่ระหว่างการถู ก ลงโทษ
ทางวินยั โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
3) นักศึกษาต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
3.2 กิจกรรมต่างๆ ระหว่างปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบตั ิงานประจําวันหรื อประจําสัปดาห์
2) นักศึกษาต้องส่ งรายงานความก้าวหน้าต่อผูน้ ิเทศงานและคณาจารย์นิเทศไม่ชา้ กว่า
สัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
3) นักศึ กษาต้องส่ ง (ร่ าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ ใ ห้ค ณาจารย์นิเทศและผูน้ ิ เทศงาน
ก่ อนเสร็ จสิ้ นการปฏิ บตั ิ งาน และต้องแก้ไขตามที่คณาจารย์นิเทศและผูน้ ิ เทศงานแนะนําให้เรี ยบร้ อย
4) นัก ศึ ก ษาต้อ งส่ ง รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ เ ผยแพร่ ไ ด้จ าก
สถานประกอบการให้คณาจารย์นิเทศและผูน้ ิ เทศงาน
มาตรฐานส่ งเสริม
ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา นักศึกษาควรนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานต่อผูน้ ิ เทศ
งานและผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ
3.3 คุณภาพรายงานทางวิชาการ
มาตรฐานขั้นตํ่า
รายงานต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการทัว่ ไป
3.4 การร่ วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
มาตรฐานขั้นตํ่า
นักศึ กษาต้องนําเสนอผลการปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษาในการสัมมนาสหกิ จศึกษาระหว่างคณาจารย์
นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาหลังกลับจากปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
4. มาตรฐานการวัดและประเมินผล
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) กระบวนการเตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา นักศึกษา
- เวลาเข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนด เช่น การสอบ การทํารายงาน การดําเนินงาน
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
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- การอบรมมีเนื้อหาที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
2) กระบวนการจัดหางานที่ มี ล ัก ษณะเป็ นโครงงานหรื องานประจําที่ เน้น ประสบการณ์ ก าร
ทํางาน และตรงกับสาขาวิชา
การดําเนินงาน
- จํานวนงานพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ
3) กระบวนการรับรองคุณภาพงาน การดําเนินงาน
- คณาจารย์ประจําสาขาวิชาพิจารณารับรองงานก่อนให้นกั ศึกษาเลือก
- คณาจารย์ประเมินคุณค่าทางวิชาการ ของงาน
- งานที่นกั ศึกษาทํามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
4) กระบวนการคัดเลื อกและจับคู่ ระหว่างนักศึ กษาสหกิ จศึ กษา และสถานประกอบการ
การดําเนิ นงาน
- นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดย ความสมัครใจ
- สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ กระบวนการคัดเลือกและจับคู่
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่
- เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ
5) กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษานักศึกษา
- ความรู ้ความสามารถทางวิชาการและการประยุกต์ใช้
- การปรับตัวและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการ
- ความก้าวหน้าของงานเป็ นไปตามแผน
- การสื่ อสารและการนําเสนอผลงาน
- ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการทํางานด้วยตนเอง
- การนิเทศงานต้องเป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
การดําเนินงาน
- ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับ
เอกสารประกอบการนิเทศ
- มีการติดตามการนิเทศงาน
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการติดต่อและประสานงานการนิ เทศ
คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์ นิเทศ
- เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้เพียงพอตามความจําเป็ นของนักศึกษา
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาของนักศึกษา
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
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6) กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นักศึกษา
- คุณภาพของการนําเสนอผลงาน ความรู ้ทางวิชาการทักษะการนําเสนอการตอบคําถาม
- การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้องเป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล
รายวิชาสหกิจศึกษา
การดําเนินงาน
- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่ วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
นักศึกษา
- ต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากความสามารถในการทํางาน โดยสถานศึกษาต้อง
ชี้แจงรายละเอียด และ เกณฑ์ให้นกั ศึกษาทราบ
- ต้องมีสัดส่ วนการประเมินผลของสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
- ผูน้ ิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่นและข้อควรปรับปรุ งของนักศึกษา
- นักศึกษาควรประเมินพัฒนาการของตนเองแต่การประเมินนี้ไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของ
ระบบการวัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา
การดําเนินงาน
- คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นกั ศึกษาทราบ
- สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับสถานศึกษาในภาพรวม
ส่ วนที่ 2 มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
1. มาตรฐานการบริหารจัดการ
1.1 นโยบายและการบริ หาร
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) มีนโยบายในการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
2) ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานสหกิจศึกษา
3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดตลอดจน
ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับในการดําเนินงานสหกิจศึกษา
มาตรฐานส่ งเสริม
ควรให้นกั ศึกษาได้มีการนําเสนอผลการ ปฏิบตั ิงาน และประสบการณ์ที่ได้รับต่อ
สถานประกอบการ
1.2 การจัดบุคลากร
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการทําหน้าที่ประสานงาน
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ด้านสหกิจศึกษา
2) มีผนู ้ ิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรื อประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
1.3 การจัดงบประมาณและทรัพยากร
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) มีค่าตอบแทน และสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจําเป็ นตามลักษณะงาน
2) มีอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
3) มีความปลอดภัยต่อการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
1.4 การเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษา มาตรฐานขั้นตํ่า
มี ก ารเสนองานสหกิ จศึ ก ษาแก่ ส ถานศึ ก ษา อย่า งน้อย 1 ภาคการศึ ก ษาก่ อ นที่
นักศึกษาจะไปปฏิบตั ิงาน
1.5 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานขั้นตํ่า
มีกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานส่ งเสริม
มีการให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาส
ปรับปรุ งตนเองสําหรับการสมัครงานครั้งต่อไป โดยให้สถานศึกษาเป็ นผูป้ ระสานงาน
2. มาตรฐานวิชาการ
2.1 การเตรี ยมความพร้อมนักศึกษา
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) มีการปฐมนิ เทศ สอนงานและจัดให้นกั ศึกษาได้เห็นภาพรวมการดําเนิ นการ ของ
สถานประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
2.2 การจัดประสบการณ์ให้นกั ศึกษาในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) นักศึกษาได้รับการปฏิบตั ิเสมือนเป็ น พนักงานชัว่ คราวเต็มเวลาของสถาน ประกอบการ
2) มีการกําหนดภาระงาน หรื อ หัวข้อ โครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์
การทํางาน
มาตรฐานส่ งเสริม
1) ควรมีการอบรมเสริ มทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน
2) ควรจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษามีโอกาสเผชิญ ปั ญหาที่ทา้ ทาย ได้ไตร่ ตรอง ได้สร้าง
ความรู ้ใหม่ และประยุกต์ใช้ในสภาพการปฏิบตั ิงานจริ งได้
3. มาตรฐานผู้นิเทศงาน
มาตรฐานขั้นตํ่า
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1) เป็ นผูม้ ี คุณวุฒิไม่ต่ าํ กว่า ระดับปริ ญญาตรี ใ นสาขาวิชาชี พเดี ย วกับนักศึ ก ษาหรื อ
ใกล้เคียงหรื อเป็ นผูม้ ีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
2) มี การให้คาํ ปรึ กษา ติดตามแนะนําการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาของนักศึกษาและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
3) ตรวจสาระรายงานและให้ขอ้ เสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
4) ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของนักศึ กษา และรวบรวมข้อมู ล เพื่ อนํา เสนอต่อ
สถานศึกษา และองค์กรของตนเอง
มาตรฐานส่ งเสริม
ควรเข้าร่ วมรับฟังการนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะ
4. มาตรฐานการวัดและประเมินผล
มาตรฐานขั้นตํ่า
1) มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงาน และคุณภาพงานให้สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา และเป็ นประโยชน์กบั สถานประกอบการ
2) มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
3) มีกระบวนการให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการ วิชาชีพ และให้คาํ แนะนําในการปรับตัวให้
เข้ากับการปฏิบตั ิงาน
4) มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
5) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ส่ วนที่ 3 การประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ตัวชี้ วดั คุ ณภาพการดําเนิ นงานสหกิ จศึกษา หมายถึ ง ข้อกําหนดเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะคุ ณภาพ
ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในการดําเนิ นงานสหกิ จศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ประเมิน คุ ณ ภาพการดํา เนิ น งาน การกํา กับ ดู แ ล การพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานสหกิ จ ศึ ก ษา
ใน 5 องค์ประกอบ โดยมีการกระจายนํ้าหนักของแต่ละองค์ประกอบดังนี้
1. หลักสู ตรสหกิจศึกษา มีระบบและกลไกในการพัฒนา และบริ หารหลักสู ตรสหกิจศึกษา
(10 คะแนน)
2. การเรี ยนการสอน มีระบบและกลไกในการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนสหกิจศึกษา
(20 คะแนน)
3. กระบวนการนิ เทศการปฏิ บ ตั ิ ง าน ระดับความสําเร็ จของกระบวนการนิ เทศการ
ปฏิบตั ิงาน (20 คะแนน)
4. ผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
4.1 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ
นําไปใช้ประโยชน์ (20 คะแนน)
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4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไป
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ถ้ามีตาํ แหน่งงานว่าง (10 คะแนน)
5. ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ระดับความพึงพอใจขอ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ผูน้ ิเทศงานและคณาจารย์นิเทศ 20 รวมองค์ประกอบ 1 - 5 (100 คะแนน)
องค์ ประกอบที่ 1 หลักสู ตรสหกิจศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรสหกิจศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. หลักสู ตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และองค์กรวิชาชีพในสาขาวิชาชีพควบคุม
2. จํานวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่าํ กว่า 6 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
3. ระยะเวลาปฏิบตั ิสหกิจศึกษาไม่ต่าํ กว่า 16 สัปดาห์
4. มีรายวิชาเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาหรื อมีกระบวนการเตรี ยม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่าํ กว่า 30 ชัว่ โมง
เกณฑ์ การประเมิน: คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก
= 1 คะแนน
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก
= 2 คะแนน
มีการดําเนิ นการ ครบทุกข้อ
= 3 คะแนน
องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการส่ งเสริ มการ เรี ยนการสอนสหกิจศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
2. มีการกําหนดคุณสมบัติพ้นื ฐานและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
4. ลักษณะงานเป็ นโครงงานหรื องานประจําที่เน้นประสบการณ์การทํางาน
5. มี ก ารจัดค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารในอัต ราที่ มี ค วามเหมาะสมและจํา เป็ นตาม
ลักษณะงาน
6. มีกระบวนการเตรี ยมความพร้อมนักศึกษา ก่อนไปสหกิจศึกษาให้มีความพร้อมการ
ประกอบอาชีพ
7. มีการสัมมนาแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นระหว่า งนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและ
คณาจารย์สาขาวิชา
8. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์
สาขาวิชา และผูน้ ิเทศงาน
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9. มีการให้ขอ้ มูลลักษณะงานเพื่อประกอบการ ตัดสิ นใจของนักศึกษาในการเลือก
สถานประกอบการ
10. มีการพบปะระหว่างนักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์นิเทศก่อนไป
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน: คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 7 ข้อแรก
= 1 คะแนน
มีการดําเนิ นการ 7 ข้อ
= 2 คะแนน
มีการดําเนิ นการมากกว่า 7 ข้อแรก
= 3 คะแนน
องค์ ประกอบที่ 3 กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 ระดับความสําเร็ จของกระบวนการ นิเทศการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนการนิเทศและการประสานงานตามมาตรฐานบังคับ
2. จํานวนการนิเทศไม่ต่าํ กว่า 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ
3. ผูน้ ิเทศงานของสถานประกอบการเป็ นไปตามมาตรฐานบังคับ
4. การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีคุณภาพตร ตามความต้องการและความจําเป็ นต่อ
นักศึกษาและสถานประกอบการ
5. คณาจารย์นิเทศตรวจรู ปแบบการนําเสนอผลงานและให้ขอ้ เสนอแนะแก่นกั ศึกษา
6. ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศเข้ารับฟังการนําเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ร่ วมกับผูน้ ิเทศงาน ผูบ้ ริ หารองค์กร และประเมินผลงานพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
7. ในช่ วงระยะกึ่ งกลางของสหกิ จศึ กษา คณาจารย์นิเทศเข้า รั บฟั งการนําเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงงานหรื องานที่ปฏิบตั ิของนักศึกษา ร่ วมกับผูน้ ิเทศงานและให้ขอ้ เสนอแนะ
เกณฑ์ การประเมิน : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 4 ข้อแรก
= 1 คะแนน
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก
= 2 คะแนน
มีการดําเนิ นการมากกว่า 4 ข้อแรก
= 3 คะแนน
องค์ ประกอบที่ 4 ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ นักศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 ร้อยละของโครงงาน/การปฏิบตั ิงานสห กิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์ การประเมิน : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
ร้อยละ 1 - 49
ร้อยละ 50 - 69
มากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 70
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ตัวชี้วดั ที่ 4.2 ร้ อยละของนัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้รับ การเสนองานจากสถานประกอบการที่ ไ ปปฏิ บ ตั ิ ง าน
สหกิ จศึ ก ษา ถ้ามีตาํ แหน่งงานว่าง
เกณฑ์ การประเมิน : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
ร้อยละ 1 - 49
ร้อยละ 50 - 69
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 70
องค์ ประกอบที่ 5 ความพึงพอใจของผู้เกีย่ วข้ องกับ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตัวชี้ วัดที่ 5.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา ผูน้ ิ เทศงาน และคณาจารย ◌์นิเทศ โดย
การ
สํารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 5 ประเด็นหลักคือ
1. ความพึงพอใจในหลักสู ตรสหกิจศึกษา
2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา
3. ความพึงพอใจในผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
4. ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจริ ง
5. ความพึงพอใจในการสร้างโอกาสการต่อยอดความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ กรณี ที่มีการประเมินหลายครั้งในปี ที่ประเมินให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
การประเมินทุกครั้ง
เกณฑ์ การประเมิน : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
ระดับความพึง พอใจมีคะแนน เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1 – 2.49
ระดับความพึง พอใจมีคะแนน เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.50 – 3.49
ระดับความพึง พอใจมีคะแนน เฉลี่ยมากกว่า หรื อเท่ากับ 3.50
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ภาคผนวก ก
คู่มือมาตรฐานการวัดและประเมินผลสหกิจศึกษา
1) กระบวนการเตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษานักศึกษา
- เวลาเข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- หน่ วยงานที่ รับผิดชอบการจัดรายวิชาเตรี ย มความพร้ อมหรื อการอบรมเตรี ย ม
ความพร้ อ ม บันทึกและตรวจสอบเวลาเข้าเรี ยนหรื อเข้ารับการอบรมของนักศึกษา ทั้งนี้ นกั ศึกษาต้อง
เข้าเรี ยนหรื อเข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อย ละ 80 ของเวลาเรี ยนหรื ออบรมเตรี ยมความพร้อม
- ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนด เช่น การสอบ การทํารายงาน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดรายวิชาเตรี ยม ความพร้อมหรื อการอบรมเตรี ยมความ
พร้อมกําหนดเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล เช่น การสอบ การทํารายงาน การนําเสนอ ผลงาน
ตามที่หน่วยงานเห็นสมควร ทั้งนี้นกั ศึกษาที่สามารถไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษาต้องผ่านตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
การดําเนินงาน
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
- หน่ วยงานที่ รับผิดชอบการจัดรายวิชาเตรี ย มความพร้ อมหรื อการอบรมเตรี ย ม
ความพร้ อม สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับ การอบรมเตรี ยมความพร้อมทุกภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากว่าดี จากเกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม
ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุ ง
- การอบรมมีเนื้อหาที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
- หน่ วยงานที่ รับผิดชอบการจัดรายวิชาเตรี ย มความพร้ อมหรื อการอบรมเตรี ย ม
ความพร้อม สํารวจความพึ งพอใจของสถานประกอบการต่อเนื้ อหาการอบรมในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง
อาทิความจําเป็ นต่อการพัฒนาทักษะอาชี พ ความจําเป็ นต่อความพร้ อมในการประกอบอาชี พ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากว่าดี จากเกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม
ดี ม าก ดี พอใช้ และต้องปรั บ ปรุ ง โดยการสํ ารวจความพึ ง พอใจของสถานประกอบการนี้ ควรทํา
อย่างน้อยทุก 5 ปี
2) กระบวนการจัดหางานที่ มี ล ัก ษณะเป็ นโครงงานหรื องานประจําที่ เน้น ประสบการณ์ ก าร
ทํางานและตรงกับสาขาวิชาการดําเนินงาน
- จํานวนงานพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา
- หน่ วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิ จศึ กษาสรุ ป จํา นวนงานสหกิ จศึ กษาต่อ
จํานวนนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้อตั ราส่ วนนี้ไม่ควรตํ่ากว่า 1.10 ต่อ 1
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษาสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อสถานประกอบการทุ กภาคการศึ กษา ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากว่าดี จากเกณฑ์ประเมิ น
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดีมาก ดี พอใช้ และ ต้องปรับปรุ ง
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3) กระบวนการรับรองคุณภาพงานการดําเนินงาน
- คณาจารย์ประจําสาขาวิชาพิจารณารับรอง งานก่อนให้นกั ศึกษาเลือก
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษา ตรวจสอบและบันทึกผลการ
พิจารณา รับรองคุณภาพงานของคณาจารย์ประจําสาขาวิชาก่อนประกาศให้นกั ศึกษาเลือก
- คณาจารย์ประเมินคุณค่าทางวิชาการของงาน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษา สํารวจคุณค่าทางวิชาการของงาน
สหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยการสอบถามคณาจารย์ประจําสาขาวิชา ทั้งนี้ระดับคุณค่าทางวิชาการ
ไม่ควรตํ่ากว่าพอใช้ จากเกณฑ์ประเมินระดับคุณค่าทางวิชาการ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย
และไม่มี
- งานที่นกั ศึกษาทํามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษา สํารวจประโยชน์ของงานสหกิจศึกษา
ต่อสถานประกอบการทุกปี การศึกษา โดยการออกแบบสอบถาม ทั้งนี้ประโยชน์ของงานสหกิจศึกษาต่อ
สถานประกอบการไม่ควรตํ่ากว่า พอใช้ จากเกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย
และไม่มี
4) กระบวนการคัด เลื อ กและจับ คู่ ร ะหว่า งนัก ศึ ก ษา สหกิ จ ศึ ก ษากับ สถานประกอบการ
การดํา เนิ น งาน
- นักศึกษาเลือกสถานประกอบการโดยความ สมัครใจ
- สถานประกอบการมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษา สํารวจหรื อสอบถามวิธีการเลือก
สถานประกอบการของนักศึกษา และการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการ คัดเลือกและจับคู่
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษา สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อกระบวนการคัดเลือก และจับคู่ระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา
ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากว่า ดี จากเกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดี
มาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุ ง
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการคัดเลือกและจับคู่
- หน่ วยงานที่ รับผิดชอบการจัดหางานสหกิ จศึ กษา สํารวจความพึงพอใจของ
ส ถานป ระกอบ การต่ อ กระบ วนก ารคั ด เลื อก และจั บ คู่ ร ะห ว่ า งนั ก ศึ ก ษ าส ห กิ จศึ ก ษ ากั บ
สถานประกอบการทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากว่า ดี จากเกณฑ์ประเมินระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุ ง
- เมื่ อ สิ้ น สุ ด การปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษา สถานศึ ก ษา ต้อ งประเมิ น ความพร้ อ มของ

สถานประกอบการ
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- เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษา
ประเมินความพร้อมของสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา โดยสํารวจความคิดเห็นจากคณาจารย์นิเทศ
และนักศึ กษาสหกิ จศึ กษา ทั้งนี้ ระดับความพร้ อมของสถานประกอบการไม่ควรตํ่ากว่าพอใช ◌้ จาก
เกณฑ์ประเมินระดับความพร้อม 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย และต้องปรับปรุ ง
5) กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษานักศึกษา
- ความรู ้ความสามารถทางวิชาการและการประยุกต์ใช้
- ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการทํางานด้วยตนเอง
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา ทําแบบประเมินทักษะวิชาชีพของ
นัก ศึ ก ษา อาทิ ค วามรู ้ ค วามสามารถทางวิ ช าการและการประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
และความสามารถในการทํางานด้วยตนเอง เป็ นต้น
- การปรับตัวและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
- การสื่ อสารและการนําเสนอผลงาน
- หน่ วยงานที่รับผิดชอบการนิ เทศงานสหกิ จศึกษา ทําแบบประเมินความพร้ อมของ
นักศึ กษาต่อการประกอบอาชี พ อาทิ การปรั บ ตัว การปฏิ บ ตั ิ ตามกฎระเบี ยบของสถานประกอบการ
การสื่ อสาร และการนําเสนอ ผลงาน เป็ นต้น
- ความก้าวหน้าของงานเป็ นไปตามแผน
- หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการนิ เ ทศงานสหกิ จ ศึ ก ษา ทํา แบบประเมิ น ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบกับแผนที่นกั ศึกษาได้กาํ หนดไว้
- การนิเทศงานต้องเป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา ทําแบบประเมินการนิเทศงานของ
คณาจารย์นิเทศและผูน้ ิเทศงาน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา และแจ้ง
ให้คณาจารย์นิเทศและผลการนิเทศงานทําการวัดและประเมินผลการนิเทศ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา ทดสอบแบบประเมินทักษะวิชาชีพ
และความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การประกอบอาชี พ เพื่ อ ให้ แ บบประเมิ น มี ค วามเที่ ย งตรง ทั้ง นี้
แบบประเมินควรมีการปรับปรุ งทุก 5 ปี การศึกษา
- ในกรณี ที่มีการปรับปรุ งแบบประเมิน หน่วยงานที่รับผิดชอบการนิ เทศงานสหกิจศึกษา
ควรอบรมการใช้แ บบประเมิ น ทัก ษะวิ ช าชี พ และความพร้ อ มของนัก ศึ ก ษาต่ อ การประกอบอาชี พ
แก่คณาจารย์นิเทศและผูน้ ิเทศงานการดําเนินงาน
- ระยะเวลาที่คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา บันทึกและตรวจสอบระยะเวลาที่
คณาจารย์นิเทศได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ

- มีการติดตามการนิเทศงาน
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- หน่ วยงานที่ รับผิดชอบการนิ เทศงานสหกิ จศึ กษา บันทึ กและตรวจสอบแผนการ
นิเทศงานของคณาจารย์นิเทศเพื่อยืนยันการ ติดตามการนิ เทศงาน
- ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อกระบวนการติดต่อ และประสานงานการนิ เทศ
- หน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบการนิ เทศงานสหกิ จศึ ก ษา สํา รวจความพึง พอใจของ
สถานประกอบการต่อการติดต่อ และประสานงานการนิ เทศของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานทุกภาคการศึ กษา ทั้งนี้
ระดับความพึงพอใจไม่ควรตํ่ากว่าดี จากเกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี พอใช้ และต้องปรับปรุ ง
คุณภาพการนิเทศงานของคณาจารย์ นิเทศ
- เวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้เพียงพอตามความ จําเป็ นของนักศึกษา
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา สํารวจความคิดเห็นของผูน้ ิเทศงาน
และนักศึกษาต่อเวลาที่คณาจารย์นิเทศใช้ในการนิ เทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ระดับ
ความคิ ดเห็ น ไม่ ค วรตํ่ากว่าเพี ยงพอ จากเกณฑ์ป ระเมิ น ระดับ ความคิ ดเห็ น 5 ระดับ คื อ มากที่ สุ ด
มาก เพียงพอ น้อย และไม่มี
- การนิ เทศของคณาจารย์นิเทศมี ป ระโยชน์ ต่อการปฏิ บตั ิ สหกิ จศึ กษาของนักศึกษา
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการนิเทศงานสหกิจศึกษา สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการนิ เทศของคณาจารย์นิเทศว่ามีประโยชนต่อการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ทั้ง นี้ ระดับ ความคิ ด เห็ น ไม่ ค วรตํ่า กว่า พอใช้ จากเกณฑ์ ป ระเมิ น ระดับ ความคิ ด เห็ น 5 ระดับ คื อ
มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย และไม่มี
- การนิเทศของคณาจารย์นิเทศมีประโยชน์ต่อ สถานประกอบการ
- หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการนิ เ ทศงานสหกิ จ ศึ ก ษา สํา รวจความคิ ด เห็ น ของ
สถานประกอบการต่อการนิเทศของคณาจารย์นิเทศว่ามีประโยชน์ต่อสถานประกอบการทุกภาคการศึกษา
ทั้ง นี้ ระดับ ความคิ ด เห็ น ไม่ ค วรตํ่า กว่า พอใช้ จากเกณฑ์ ป ระเมิ น ระดับ ความคิ ด เห็ น 5 ระดับ คื อ
มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย และไม่มี
6) กระบวนการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักศึกษา
- คุณภาพของการนําเสนอผลงาน ความรู ้ทางวิชาการ ทักษะการนําเสนอการตอบคําถาม
- หน่ วยงานที่ รับผิดชอบการวัดและประเมิ นผล แบบประเมิ นคุ ณภาพการนํา เสนอ
ผลงานของนั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ว ยความรู ้ ท างวิ ช าการ ทัก ษะการนํา เสนอและการตอบ คํา ถาม
โดยแบบประเมินนี้ ให้คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์ประจําสาขาวิชา และผูน้ ิ เทศงาน (ถ้ามี) เป็ นผูป้ ระเมิน
ทั้งนี้แบบประเมินควรมีการปรับปรุ งทุก 5 ปี การศึกษา
- การสัมมนาแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นต้องเป็ น ส่ วนหนึ่ งของการวัดและประเมิ น
รายวิชาสหกิจศึกษา
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- หน่วยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผล ทําแบบประเมินเชิงคุณภาพของการ
สั ม มนา แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดและประเมิ นผลรายวิช าสหกิ จศึ ก ษา
และแจ้งคณาจารย์นิเทศ คณาจารย์ประจําสาขาวิชา และผูน้ ิ เทศงาน (ถ้ามี ) ทําการวัดและประเมินผล
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดําเนินงาน
- ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่ วมการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผล บันทึกร้อยละของคณาจารย์ประจํา
สาขาวิชาที่เข้าร่ วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทุกภาคการศึกษา
7) กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
นักศึกษา
ต้องประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงานจากความสามารถในการทํา งาน โดยสถานศึ ก ษาต้อ งชี้ แจง
รายละเอียดและเกณฑ์ให้นกั ศึกษาทราบ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผล ทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานจาก
ความสามารถในการทํางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้ผนู ้ ิ เทศงานเป็ นผูป้ ระเมินโดยสถานศึกษาต้อง
ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินให้นกั ศึกษาทราบ
- ต้องมีสัดส่ วนการประเมินผลของสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
- หน่ วยงานที่ รับผิดชอบการวัดและประเมิ นผล ทําแบบประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา และแจ้งให้
ผูน้ ิ เทศงานทําการวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยมีสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา
- ผูน้ ิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่นและข้อควรปรับปรุ งของนักศึกษา
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผล แจ้งนักศึกษาทราบเกี่ยวกับจุดเด่นและ
ข้อ ควรปรั บ ปรุ ง ของนัก ศึ ก ษาตามที่ ผู น้ ิ เทศงาน ให้ค วามเห็ น ในแบบประเมิน ผลการ ปฏิ บ ตั ิ ง าน
สหกิ จศึ กษา
- นักศึ กษาควรประเมิ นพัฒนาการของตนเองแต่ก ารประเมิ นนี้ ไม่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของระบบการวัดและประเมินผลของรายวิชาสหกิจศึกษา
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผล ประเมินพัฒนาการของนักศึกษาจาก
การปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษา แต่การประเมินนี้ ไม่เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการวัดและประเมินผลของรายวิชา
สหกิจศึกษา
การดําเนินงาน
- คณาจารย์นิเทศต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นกั ศึกษาทราบ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผล แจ้งนักศึกษาทราบเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลโดยคณาจารย์นิเทศ
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- สถานประกอบการประเมินการประสานงานกับสถานศึกษาในภาพรวม หน่วยงาน
ที่ รับผิดชอบการวัดและประเมิ นผลสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการประสานงาน
ของสถานศึ ก ษาในภาพรวมทุ ก ปี การศึ ก ษา ทั้ง นี้ ระดับ ความพึ ง พอใจไม่ ค วรตํ่ากว่า ดี จากเกณฑ์
ประเมินระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุ ง
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ภาคผนวก ข
กระบวนการพัฒนา มาตรฐานการดําเนินงาน สหกิจศึกษา
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) ได้สํารวจและประเมิ นผลสั มฤทธ์ของ
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษานํ า ร่ องระหว่ า งปี พ.ศ.2545 - 2547 พบว่ า ปั ญหาและอุ ป สรรคหลั ก ใน
การดําเนิ น งานสหกิ จศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ คื อบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งยังขาด
ความรู ้ และความเข้าใจในหลัก การสหกิ จศึ ก ษา ทําให้ก ารดําเนิ นงานสหกิ จศึ ก ษาขาดประสิ ท ธิ ภาพ
และไม่สามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิที่ดีได้ ดังนั้นการกําหนดมาตรฐานการดําเนิ นงานสหกิจศึกษา ซึ่ งเป็ น
กลยุท ธ์ ห นึ่ งที่ ใ ช้ ใ นการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการดํา เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาของประเทศ จึ ง เป็ นกรอบ
แนวทางการปฏิ บ ตั ิ ที่ ดีสําหรั บ สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ และเป็ นแนวทางในการประเมิ น
คุ ณ ภาพการดํา เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา การพัฒ นาคุ ณ ภาพ และมาตรฐานสหกิ จ ศึ ก ษาของประเทศ
เพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์สูงสุ ด และนําพาประเทศไปสู่ การแข่งขันได้
แนวทางในการพัฒ นามาตรฐานการดํา เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และสถาน
ประกอบการ นั้น ศาสตราจารย ◌์ ดร. วิจิตร ศรี ส อ้าน ได้ให้กรอบแนวคิ ดเกี่ ยวกับ สหกิ จศึ ก ษาว่า
ต้องเป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ ◌์ ส กอ. และมาตรฐานวิช าชี พ ควบคุ มตาม
กฎหมายรองรับ โดยการดําเนิ นงานสหกิจศึกษานั้นต้องเป็ นการจัดประสบการณ์ตรง ในการ ปฏิบตั ิงาน
จริ งเต็มเวลาในสถานประกอบการ นอกจากนี้ มาตรฐานการดําเนิ นงานสหกิ จศึกษาควรมีความยืดหยุ่น
และควรกําหนดเท่ า ที่ จ าํ เป็ นเพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาและสถานประกอบการมี โอกาสในการพัฒ นาการ
ดํา เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา โดยเกณฑ์ ม าตรฐานการดํา เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและ
สถานประกอบการมีดงั นี้
1. มาตรฐานการดําเนิ นงานสหกิจศึกษาของ สถานศึกษา
1.1 มาตรฐานการศึกษา หลักสู ตร และการเรี ยนการสอน
1.2 มาตรฐานการนิเทศ
1.3 มาตรฐานนักศึกษา
1.4 มาตรฐานการวัดและประเมินผล
2. มาตรฐานด้านการเตรี ยมความพร้อมของสถานประกอบการ
2.1 มาตรฐานการบริ หารจัดการ
2.2 มาตรฐานวิชาการ
2.3 มาตรฐานผูน้ ิ เทศงาน
2.4 มาตรฐานการวัดและประเมินผล
จากกรอบแนวคิ ด ดัง กล่ า ว คณะทํา งานได้ร่ ว มกัน จัด ทํา ร่ า งมาตรฐานการ

ดํา เนิ น งานสหกิจศึกษาขึ้น และได้เชิ ญผูแ้ ทนเครื อข่ายพัฒนาสหกิ จศึกษา 9 ภู มิภาค ๆ ละ 2 ท่านเข้า
ร่ วมประชุ มเพื่อพิจารณาร่ างมาตรฐานการดําเนิ นงานสหกิจศึกษาเมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2551
และวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
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1. มาตรฐานการดําเนิ น งานสหกิ จศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและสถานประกอบการให้จาํ แนก
เป็ น 2 ประเภท
1.1 มาตรฐานบังคับ
1.2 มาตรฐานส่ งเสริ ม
2. การประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาให้พิจารณา 5 องค์ประกอบ
2.1 หลักสู ตรสหกิจศึกษา
2.2 การเรี ยนการสอน
2.3 กระบวนการนิ เทศการปฏิบตั ิงาน
2.4 ผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
2.5 ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องกับการ ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
3.1 ระดับคะแนน 1 มีการดําเนินการไม่ครบเกณฑ์มาตรฐานบังคับ
3.2 ระดับคะแนน 2 มีการดําเนินการครบ เกณฑ์มาตรฐานบังคับ
3.3 ระดับคะแนน 3 มีการดําเนินการ มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานบังคับ
เพื่อให้การจัดทํา คู่มือมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมี ความสมบูรณ์สมาคมสหกิจศึกษาไทย จึงได้เรี ยนเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจาก
สถานศึกษาและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่ วมประชุ มวิพากษ์ร่างมาตรฐานการ
ดํา เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา เมื่ อ วัน ที่ 26 มกราคม 2552 โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ร่ า ง
มาตรฐานและการประกัน คุ ณ ภาพการดํา เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา และมี ข ้อ เสนอแนะให้ เปลี่ ย นคํา ว่า
มาตรฐานบังคับ เป็ นมาตรฐานขั้นตํ่า ซึ่ งหมายถึ ง มาตรฐานที่ จาํ เป็ นในการดําเนิ นงานสหกิ จศึ ก ษา
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
มาตรฐานและการประกันคุ ณภาพการดําเนิ นงานสหกิ จศึกษาที่พฒั นาขึ้นนี้ ถื อเป็ นมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการดําเนิ นงานสหกิ จศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย โดยสมาคมสหกิ จศึกษา
ไทยจะเสนอให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาคผนวก ค
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รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุ มพิจารณาร่ างมาตรฐาน การดําเนินงานสหกิจศึกษา
ประธานการประชุ ม
ศาสตราจารย ◌์ดร. วิจิตร ศรี สอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
1. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
2. ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย
เลขาธิ การสมาคมสหกิจศึกษาไทย
ผู้แทนเครื อข่ ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค
เครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคเหนื อตอนบน
1. นางเทพพร สุ คาํ วัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นายกีรติ
ตันติคะเนดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคเหนื อตอนล่ าง
1. นายอัคกะบัทคาน ปาทาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงกรณ์
2. รศ.ดร. สุ พกั ตร ◌์ พ่วงบางโพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ดร. วิชญานัน
รัตนวิบูลย์สม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
1. นายพงษ์รัชต์วชั
วิวงั สู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร. ณัฐพล
ฟ้าภิญโญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่ าง
1. นายปั ญญา
ซื่ อตรง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. อาจารย์สาํ เริ ง
แพ่งศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1. ผศ.ดร.เด่นพงษ ◌์ สุ ดภักดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นางมลิวรรณ
เบ้าวัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1. อาจารย์เฉลิมชัย
วิเชียรวัฒน ◌์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2. ดร. อุบล
สุ ริพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนบน
1. ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์
สุ ขสอาด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ผศ.เกษรา
ปั ญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนล่ าง
1. รศ. ดร. วันดี
สุ ทธรังษี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. นายสุ ดเฉลิม
ศัสตราพฤกษ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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เครื อข่ ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
1. ผศ.พัชนี
นททศักดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะทํางานร่ างมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
1. ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. ดร. ธี ระสุ ต สุ ขกําเนิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ดร. อลงกต ยะไวทย ◌์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. นายณัชติพงษ ◌์ อูทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคผนวก ง
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รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุ มวิพากษ์ ร่างมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ประธานการประชุ ม
ศาสตราจารย ◌์ดร. วิจิตร
ศรี สอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาและองค์ กรภาครั ฐ
1. นายสุ ภทั ร จําปาทอง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. นายชํานาญ บูรณโอสถ
สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.)
3. ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ดร. นฤมล รักษาสุ ข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. รศ.ศันสนีย ◌์ สุ ภาภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ผศ.ดร. ปูมยศ วัลลิกุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
7. ผศ.ดร. พจมาลย ◌์ สุ รนิลพงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พนั ธ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
9. ดร. ณัฐพล ฟ้าภิญโญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
10. ดร.อร่ ามศรี อาภาอดุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ
กลุ่มผู้บริหาร
1. ดร. อัสนียา สุ วรรณศิริกุล
บริ ษทั ฯ ในกลุ่มสมบูรณ์
2. นายทวีศกั ดิ์ หมัดเนาะ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3.นายสื บพงศ ◌์ เกตุนุติ
บริ ษทั ชะอําพีรพัฒน ◌์เคมีคอล จํากัด
กลุ่มฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
1. นายพีระ
เรื องอินทร์
บริ ษทั มิตรผลวิจยั พัฒนาอ้อย และนํ้าตาล จํากัด
2. นายสมนึก วิรุฬห์พงศ์
Western Digital (Thailand) Co., Ltd.
3. นางสาวฉัตรกมล
แซ่เฮ้ง
Eternity Grand Logistic Co., Ltd
4. นางอุไร เต่าอ่อน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
กลุ่มผู้นิเทศงานสหกิจศึกษา
1. นายสมชาย พงศ์พิบูลย์ศกั ดิ์
บริ ษทั เอ็นโซล จํากัด
2. นายวัชระ ดางาม
สํานักชลประทานที่ 8 นครราชสี มา
3. นางมาลัย ยะไวทย์
Max Saving (Thailand) Co., Ltd.
4. นางสาววันวิสาข ◌์ ยุปานนท์
Western Digital (Thailand) Co., Ltd.
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คณะทํางานร่ างมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
1. ผศ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. ดร.ธี ระสุ ต
สุ ขกําเนิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ดร.อลงกต
ยะไวทย ◌์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. นายณัชติพงศ ◌์
อูทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้ อมูลบัตรรายการ
LB มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา /สมาคมสหกิจศึกษาไทย.
2331.65 .T5 นครราชสี มา : สมาคมสหกิจศึกษาไทย. ,2552
ส52 99 หน้า 2552
บรรณานุกรมท้ ายเล่ ม
1. ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ประกันคุณภาพการศึกษา
I. ชื่อเรื่ อง

