เกณฑการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดแขงขันสหกิจศึกษาดีเดน ครั้งที่ 6
(ประจําปการศึกษา 2560)
จัดงานโดย สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
******************************************
1. ประเภทรางวัล
ประเภทสถานประกอบการ
1) ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
2) ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
ประเภทผูปฏิบัติงาน
1) ประเภทผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ
ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเดน

1)
2)
3)
4)

ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ
ประเภทนานาชาติ
ประเภทนวัตกรรม
รวมทั้งสิ้น 7 ประเภท

2

ประเภทสถานประกอบการ
ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
หัวขอ
คะแนน
1. การรวมดําเนินการสหกิจศึกษาไมนอยกวา 2 ป
2. การรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน
• การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไมต่ํากวา 10 คน/ป
(สําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ)
• การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไมต่ํากวา 3 คน/ป
(สําหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม)
• มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. มีนโยบายพรอมทั้งโครงสรางองคกรและจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง
4. จัด/มีผูนิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณตรงตามสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
5. จัดใหมีคาตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสมและ
ความปลอดภัยของนักศึกษา
6. จัดใหมีอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมตอการทํางานของนักศึกษา
7. มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- มีการปฐมนิเทศ การสอนงาน และการติดตามความกาวหนา ที่มี
ประสิทธิภาพ
- มีการกําหนดบทบาท/หนาที่และความรับผิดชอบใหแกนักศึกษาใน
สถานประกอบการเปรียบเสมือนพนักงานจริง
- มีการจัดการสัมมนานําเสนอผลงานของนักศึกษา และมีผูบริหารที่
เกี่ยวของเขารวมรับฟง ไมนอยกวารอยละ 70
8. มีความพรอม และ/หรือ ผลงานในการถายทอดประสบการณ/
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษากับสังคมภายนอก
รวม

ตองผาน
ตองผาน

5
15
15
20
35

10
100

หมายเหตุ
- สถานประกอบการขนาด
ใหญ หมายถึง สถาน
ประกอบการ ที่มีจํานวน
แรงงานมากกวา 200 คน
- สถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม
หมายถึง สถาน
ประกอบการที่มีจํานวน
แรงงาน 50 - 200 คน
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ประเภทผูปฏิบัติงาน
ประเภท ผูปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ
หัวขอ
1. มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานใหงานดานสหกิจศึกษา
ประสบความสําเร็จ
2. มีการถายทอดองคความรูทางดานการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดย
มีการนํางานดานสหกิจศึกษาไปเผยแพรและมีการขยายผลสูสงั คมให
เกิดความยั่งยืน
3. มีการตอยอดและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมสูสังคมใน
การบริหารงานดานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง
4. เปนบุคคลที่ทาํ ใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จ

รวม
หมายเหตุ

คะแนน
15
30

30
25

หมายเหตุ
กําหนดเปนระดับ
ความสําเร็จ
มีการทํา MOU ในการ
จัดสหกิจศึกษากับ
สถานศึกษาเพิ่มขึ้น
กําหนดเปนระดับ
ความสําเร็จ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ
จํานวนนักศึกษาที่เขามา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพิ่มขึ้นในสถานประกอบการนั้น
- จํานวนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาที่ไดรับการจางงาน
จากสถานประกอบการนัน้

100

1. ผูปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรผูทําหนาทีด่ ูแลและใหการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการนั้นๆ ตัง้ แตหัวหนาหนวยงานที่ดูแลดานสหกิจศึกษาลงมาถึงพี่เลี้ยง
และผูสนับสนุน โดยใหคัดเลือกเพียงผูเดียว
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ประเภทโครงงาน/ผลงาน
ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หัวขอ

คะแนน

1. โครงงาน/งานประจําไดรบั การจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจาก
สถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยง
สอนงาน
2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษา
มีโอกาสไดประยุกตใชวชิ าความรู/ทักษะตามทีไ่ ดเรียนมา
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน
4. เปนงานที่นาํ ไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมในสถานประกอบการ
รวม

25

25
15
35
100

หมายเหตุ
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ประเภทโครงงาน/ผลงาน
ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ
หัวขอ
1. โครงงานไดรับการจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการทั้ง
ลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอนงาน
2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษา มี
โอกาสไดใชวิชาความรู/ทักษะตามที่ไดเรียนมา
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน
4. เปนงานที่นาํ ไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมในสถานประกอบการ
-เปนงานประจําทีส่ ามารถนําไปพัฒนาองคกร/หนวยงานไดอยางชัดเจน อาทิ
ลดเวลาในการทํางานประจํา/ลดตนทุนคาใชจา ย
รวม

คะแนน
25
25
15
35

100

หมายเหตุ
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ประเภทโครงงาน/ผลงาน
ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
หัวขอ
1. โครงงานไดรับการจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ
ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลีย้ งสอนงาน มีการจัด
สวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงที่เหมาะสม
2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษามี
โอกาสไดประยุกตใชวชิ าความรู/ทักษะตามที่ไดเรียนมา
3. สถานประกอบการในตางประเทศพึงพอใจตอโครงงานที่นักศึกษา
รับผิดชอบ โดยเปนโครงงาน ทีน่ ําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมใน
สถานประกอบการและเปนที่ยอมรับ
5. นักศึกษาเปนผูมีทักษะวิชาการ วิชาชีพ ปรับตัว ยอมรับ แกไขสถานการณ
และทักษะการวางแผนอยางเปนรูปธรรม สามารถนํามาใชเพื่อใหการ
ดําเนินการ สหกิจศึกษาของสถานประกอบการประสบความสําเร็จ/มีการ
ปรับปรุง อยางกาวกระโดด
- มีการรายงานผลสะทอนกลับ (Refection) การปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาตอ
คณาจารย/คณะกรรมการฯของสถาบันการศึกษา เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
พัฒนาตอไป

คะแนน
10

หมายเหตุ

10
20

20

6. สถานประกอบการในตางประเทศเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา โดยนักศึกษามีความพรอมและผลงานการถายทอดประสบการณ/
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา

30

7. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ

10

มุงเนนประเมินคุณสมบัติ
เฉพาะตัวนักศึกษา ตัวอยางเชน
1. หลักการทํางานของบุคคลทีม่ ี
ความรูความสามารถตางกัน
(Inter-Disciplinary Team)
2. การเปนผูมีแกนชีวิตที่
สรางสรรค (Creative spirit)
3. การทํางานเปนทีม
(Teamwork)
มุงเนนความตองการและความพึง
พอใจของสถานประกอบการตอ
ทักษะ ขีดความสามารถของ
นักศึกษา (Competency) 3 ดาน
คือ
1. ความคิดสรางสรรค
(Creative thinking)
2. การเผชิญและแกปญหา
(Problem solving)
3. การทํางานรวมกับผูอื่นได
(Collaborative network)
(คาคะแนนดานละ 10)
พิจารณาจากเอกสาร และการ
นําเสนอ

รวม
100
หมายเหตุ 1. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตางประเทศ ไมนอยกวา 3 เดือน (12 สัปดาห) และมีการปฏิบตั ิเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง
ในสถานประกอบการที่มีลักษณะงานเดียวกันในตางประเทศ จนครบกําหนด 4 เดือน (16 สัปดาห)
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ประเภทโครงงาน/ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา (ที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา)
หัวขอ
1. โครงงานทีไ่ ดรับมอบหมาย ไดรับความเห็นชอบและสนับสนุนเปนพิเศษจาก
สถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอนงาน
โดยเปนโครงงานที่สรางจากความคิดสรางสรรคของนักศึกษา
2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษามีโอกาสได
ใชวิชาความรู/ทักษะตามทีไ่ ดเรียนมา
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน อันเนื่องมาจากคุณภาพของ
ผลงานทีน่ ําไปใชประโยชนได หรือมีศักยภาพในการนําไปใชประโยชน
4. สรางความคิดสรางสรรคใหกับองคกรในระหวางสหกิจศึกษาอยางเปนรูปธรรม
เกิดจากพัฒนานักนวัตกรรมใหกับประเทศ
รวม

คะแนน
20

20
30
30
100

หมายเหตุ

