28 ก.พ. ถึง
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13 มี.ค. 63

19 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63
23 มี.ค. 63

3 เม.ย. 63

กําหนดการสงผลงานเขาประกวดสหกิจศึกษาดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563
สําหรับสถาบันการศึกษา ในเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะกรรมการเครือขายฯ (ประเด็น C) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรวมเปนคณะกรรมการตัดสินผลงานประเภทนักศึกษา
โครงงาน/ผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ทําหนาที่ในวันที่ 3 เมษายน 2563)
สถาบันการศึกษาในเครือขายฯ เสนอและจัดสงรายละเอียดผลงานดานสหกิจศึกษา เขารวมประกวดแขงขัน
(อานรายละเอียดประเภทในหนาที่ 2)
- download แบบฟอรม จากเวปไซด www.coop.rmutt.ac.th
- โดยจัดสงในภาพรวมของสถาบันการศึกษา หากมีวิทยาเขตในสังกัด ใหรวบรวมและจัดสงในนามสถาบัน
จัดสงลิ้งขอมูลผลงาน ใหกับคณะกรรมการเครือขายฯ (ประเด็น C) เพื่อทําการพิจารณาและใหคะแนน ดังนี้
- ตัดสิน ผลงานประเภทที่ 1- 4 และ 9-14
- คัดเลือก ผลงานประเภทที่ 5-8 โดย 6 ผลงานแรกที่มีคะแนนสูงสุด ของแตละประเภท จะไดเขารอบตัดสิน
และไปทําการนําเสนอผลงาน เพื่อตัดสิน ในวันที่ 3 เม.ย. 63
คณะกรรมการเครือขายฯ สงผลการใหคะแนน กลับมายัง สํานักงานเครือขายฯ (สํานักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุร)ี
ประกาศผลทางเวปไซดของสํานักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ www.coop.rmutt.ac.th และทางแชทไลนกลุม
ของเครือขาย
สํานักงานเครือขายฯ (สํานักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี) สงขอมูลโครงงาน/ผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาที่ผานเขารอบตัดสิน ใหคณะกรรมการรอบตัดสิน เพื่อพิจารณาเบื้องตน กอนรับฟงการนําเสนอผลงาน
ในวันที่ 3 เม.ย. 63
รอบตัดสินสําหรับการประกวดแขงขันประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
จัดงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เวลา 09.00-12.00 นักศึกษาเจาของผลงาน นําเสนอผลงานตอ คณะกรรมการตัดสิน
- มีเวลา 25 นาที/ผลงาน (นําเสนอ 15 นาที และตอบขอซักถาม 10 นาที)
- หากมีผูจัดทํามากกวา 1 คน นําเสนอผลงานรวมกัน หรือสงตัวแทนเพียงคนเดียวได
เวลา 14.00-16.00 ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลการประกวด

เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนของการจัดสงผลงาน
ขอสงวนสิทธิ์รบั ขอมูลทุกรายการในภาพรวมของสถาบันการศึกษาหลัก
หากมีวิทยาเขตในสังกัด ใหรวมจัดสงในนามสถาบันการศึกษาหลัก
โดยผานสวนงานที่ดูแลรับผิดชอบดานสหกิจศึกษาเทานั้น

รายละเอียดประกอบการสงขอมูลเขาประกวดสหกิจศึกษาดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563
สําหรับสถาบันการศึกษา ในเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ประเภท
จํานวนที่รับ
ขอมูลที่ตองจัดสง
หมวด/ชื่อประเภทผลงาน
 สถานศึกษา
1
1 ผลงาน
สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
2
1 ผลงาน
สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดาวรุง
ตอบประเด็นคําถาม
3
1 ผลงาน
สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
4
1 ผลงาน
สถานศึกษาดําเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดน
 โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
5
1 ผลงาน 1) ตอบประเด็นคําถาม (เปนภาษาไทยทั้งหมด)
ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดน
6
ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและการจัดการดีเดน 1 ผลงาน 2) ใบสมัครสงผลงานเขาประกวด
7
1 ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมดีเดน
** โครงงานฯ มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา **
8
1 ผลงาน
ประเภทนานาชาติดเี ดน
 คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาการทํางานในสถานประกอบการ
9
1 ผลงาน
คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษาดีเดน
10
1 ผลงาน
ที่ปรึกษาการทํางานดีเดนในสถานประกอบการ
 ผูปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา และสถานประกอบการ
11
1 ผลงาน
ผูปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา
ตอบประเด็นคําถาม
12
1 ผลงาน
ผูปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ
 สถานประกอบการ
13
สถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน 1 ผลงาน
14
1 ผลงาน
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดําเนินการ
สหกิจศึกษาดีเดน
รวมประกวดทั้งสิ้น 14 ประเภทผลงาน
หมายเหตุ
1. ทุกประเภทตองสงขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word พรอมรูปแบบ .pdf
2. จัดสงมาที่อีเมล coop@mail.rmutt.ac.th เทานั้น ใหระบุชื่อ-สกุล เบอรโทร. ผูประสานงานไวสว นทายของเนื้อหาในอีเมล
3. ขอแนะนําการตั้งชื่อไฟลงาน เชน ผลงานประเภทที่ 11
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับโปรแกรมการชั่งตวงวัตถุดิบ การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ใหตั้งชื่อไฟล : ป.11-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ – บทความ, ป.11-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ - ตอบคําถาม
4. รางวัล
 ประเภทที่ 1-4 และ 9-14 มี 1 รางวัล/ประเภท โดยมอบเปนโลรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร
 ประเภทที่ 5-8 มี 4 รางวัล/ประเภท
- รางวัลที่ 1 2 และ 3 ประเภทละ 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย ประเภทละ 3 รางวัล
โดยมอบเปนเงินรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร อัตราเงินรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1
เงินจํานวน 5,000 บาท
รางวัลที่ 2
เงินจํานวน 3,000 บาท
รางวัลที่ 3
เงินจํานวน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย
เงินจํานวน 1,000 บาท

