เกณฑการประกวดสหกิจศึกษาดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563
สําหรับสถาบันการศึกษา ในเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
จัดงานโดย สํานักงานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรียบเรียงโดย สํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
******************************************
ประเภทรางวัล
ประเภทสถานศึกษา
1) สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
2) สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดาวรุง
3) สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
4) สถานศึกษาดําเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดน
ประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
5) ประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดน
6) ประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการดีเดน
7) ประเภทนวัตกรรมดีเดน
8) ประเภทนานาชาติดีเดน
ประเภทคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาการทํางานในสถานประกอบการ
9) คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษาดีเดน
10) ที่ปรึกษาการทํางานดีเดนในสถานประกอบการ
ประเภทผูปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา และสถานประกอบการ
11) ผูปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา
12) ผูปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ
ประเภทสถานประกอบการ
13) สถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
14) สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
รวมทั้งสิ้น 14 ประเภท

2

ประเภทที่ 1

: สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน

ที่
หัวขอ
เกณฑคะแนน
1 รอยละ 50 ของหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษาและ
ตองผาน
หลักสูตรผานการรับรองจาก สป.อว. และองคกรวิชาชีพ
รอยละ 50 ของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มีรายวิชา
ตองผาน
สหกิจศึกษา เลือกที่จะไปปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
2 มีนโยบาย โครงสราง และมาตรการสงเสริมแรงจูงใจ
15
ใหกับคณาจารยและนักศึกษาสหกิจศึกษา
3 มีจํานวนอาจารยนิเทศที่ผา นการอบรมในหลักสูตรที่
20
สป.อว. เห็นชอบไมนอยกวารอยละ 50 ของอาจารยทั้งหมด
ในหลักสูตรที่มรี ายวิชาสหกิจศึกษา
4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
20
ตอการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา และ โครงงานของนักศึกษา
5 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดําเนินงาน สห
กิจศึกษา
- มีการนําระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
- การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา
- มีผลการติดตามการไดงานทําของบัณฑิตที่ผา นหลักสูตร
สหกิจศึกษา
6 มีนวัตกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาทีน่ ําไปใช
7 มีผลงานในการถายทอดประสบการณที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาใหกับสถานศึกษาและสังคม
ภายนอก
รวมคะแนน
หมายเหตุ

15

15
15
100

1. ตัดสิทธิ์สถานศึกษาที่เคยไดรับรางวัลประเภทนี้มาแลว

วิธีพิจารณา
ใหพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของหลักสูตร
สหกิจศึกษา และการเพิ่มขึ้นของนักศึกษา
อยางตอเนื่องดวย (เครือขายเปนผูลง
ความเห็น โดยมีรายงานประกอบ)
พิจารณาจากการนําเสนอเปนเอกสารของ
สถาบัน
พิจารณาวัดจากขอมูลแบบประเมินความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ

3

ประเภทที่ 2
ที่
1
2
3
4
5
6

7

: สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดาวรุง

หัวขอ
เกณฑคะแนน
การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจ
20
ศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรม ในชวงกอน และหลังไปสหกิจศึกษา
มีการนําผลการประเมินการจัดสหกิจศึกษามาปรับปรุง/
15
พัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
คณาจารยนิเทศผานการอบรมหลักสูตรที่ สป.อว.
15
เห็นชอบเพิ่มขึ้น รอยละ 10 ของอาจารยทั้งหมด
ในหลักสูตรที่มรี ายวิชาสหกิจศึกษา
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการปฏิบัติงาน
15
ของนักศึกษา และโครงงานของนักศึกษา โดยดูผล
ยอนหลัง 3 ป (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒)
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
15
มีพัฒนาการ และการขยายผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา
จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา จํานวนนักศึกษา สหกิจศึกษา
และจํานวนสถานประกอบการ เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของ
ทุกๆ ปการศึกษา
มีสถานประกอบการหลากหลายประเภท หรือมีสถาน
ประกอบการตางประเทศที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น
อยางชัดเจน
หมายเหตุ: สถานประกอบหลากหลาย หมายถึง พื้นที่
ขนาด และประเภท
รวมคะแนน

10

10

100

วิธีพิจารณา

พิจารณาจากการนําเสนอเปนเอกสาร
ของสถาบัน
พิจารณาจากขอมูลแบบประเมินความ
พึงพอใจ
พิจารณาจากการนําเสนอเปนเอกสาร
ของสถาบัน
พิจารณาจากการนําเสนอเปนเอกสาร
ของสถาบัน
พิจารณาจากการนําเสนอเปนเอกสาร
ของสถาบัน

4

ประเภทที่ 3
ที่
1
2

3
4
5
6

: สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน

เกณฑคะแนน
หัวขอ
สถานศึกษามีนโยบายและความพรอมในการจัดสงนักศึกษา
20
ไปสหกิจศึกษาตางประเทศ โดยมีการเตรียมความพรอมให
คําแนะนําปรึกษา และสนับสนุนในสิ่งที่จําเปนแกนักศึกษา
สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ
15
หนวยงาน และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมใหกับการดําเนิน
งานสหกิจศึกษานานาชาติ เชน ความปลอดภัย
คาครองชีพ การรักษาพยาบาล การประกันภัย (สุขภาพ/
อุบัติเหตุ) เปนตน
ความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติตอการ
15
ปฏิบัติงานและโครงงานของนักศึกษา โดยดูผลยอนหลัง 3 ป
(พ.ศ. 25๖๐ –256๒)
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
15
นานาชาติ
15
มีผลงานในการถายทอดประสบการณ และนวัตกรรม
ที่เกี่ยวของ กับการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
มีจํานวนสถานประกอบการในตางประเทศ และจํานวน
20
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของทุกป
การศึกษา รวมถึงมีสถานประกอบการหลากหลาย
(สถานประกอบการมีหลายประเภท/เครือขายกิจการตั้งอยูใน
ตางประเทศ ฯลฯ)
รวมคะแนน
100

หมายเหตุ

วิธีพิจารณา
พิจารณาจากเอกสารการนําเสนอของ
สถาบัน
พิจารณาจากเอกสารการนําเสนอของ
สถาบัน เชน การมีงบประมาณ
สนับสนุนใหกับนักศึกษาสําหรับการ
ทําสหกิจศึกษานานาชาติ เปนตน
พิจารณาจากขอมูลของแบบประเมิน
ความพึงพอใจจากสถานประกอบการ

1. สหกิจศึกษานานาชาติ หมายถึง การดําเนินการสหกิจศึกษาที่สง นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในตางประเทศ
2. หากไดรับรางวัลในปที่ผา นมา จะเสนอไดอีกครั้งในป 256๕
3. ถาไดรับรางวัลในปนี้ ตองเวนอีก 3 ป จึงเสนอผลงานให สป.อว. พิจารณาได (เสนอไดในป 2566)

5

ประเภทที่ 4

:

สถานศึกษาดําเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเดน

ที่
หัวขอ
เกณฑคะแนน
1 รอยละ 50 ของหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษาและ
ตองผาน
หลักสูตรผานการรับรองจาก สป.อว. และองคกรวิชาชีพ
รอยละ 50 ของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มีรายวิชา
ตองผาน
สหกิจศึกษา เลือกที่จะไปปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
2 มีนโยบาย โครงสราง และมาตรการสงเสริมแรงจูงใจใหกับ
10
คณาจารยและนักศึกษาสหกิจศึกษา
3 มีจํานวนอาจารยนิเทศที่ผา นการอบรมในหลักสูตรที่ สป.อว.
15
เห็นชอบไมนอยกวารอยละ 50 ของอาจารยทงั้ หมดใน
หลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา
4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
15
ตอการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา และโครงงานของนักศึกษา
5 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา
- มีการนําระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
- การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา
- มีผลการติดตามการไดงานทําของบัณฑิตที่ผา น หลักสูตร
สหกิจศึกษา
6 มีการดําเนินงานสหกิจศึกษาในระดับที่สงู กวามาตรฐานขัน้ ต่ํา
โดยมีสัมฤทธิผลที่เปนที่พอใจของทั้งสถานประกอบการและ
สถานศึกษา และเปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
7 มีการจัดสหกิจศึกษาในรูปแบบใหมที่ไดผลดี และถือเปน
ตัวอยางของนวัตกรรมสหกิจศึกษา

10

รวมคะแนน

100

หมายเหตุ

วิธีพิจารณา
ใหพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของหลักสูตร
สหกิจศึกษา และการเพิ่มขึ้นของนักศึกษา
อยางตอเนื่องดวย (เครือขายเปนผู
ลงความเห็น โดยมีรายงานประกอบ)
พิจารณาจากการนําเสนอเปนเอกสารของ
สถาบัน
พิจารณาวัดจากขอมูลแบบประเมิน ความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ

25
25

1. หากไดรับรางวัลในปที่ผา นมา จะเสนอไดอีกครั้งในป 2565
2. ถาไดรับรางวัลในปนี้ ตองเวนอีก 3 ป จึงเสนอผลงานให สป.อว. พิจารณาได (เสนอไดในป 2566)

6

ประเภทที่ ๕ : โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเดน
ที่
1
2
3
4

หัวขอ

เกณฑคะแนน

โครงงาน/ผลงาน/งานประจํา ไดรับการจัดระบบการทํางานที่
เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา
มีการจัดระบบพี่เลีย้ งสอนงาน
การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําให
นักศึกษามีโอกาสไดประยุกตใชวชิ าความรู/ ทักษะตามทีไ่ ด
เรียนมา
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน/ผลงาน

25

เปนโครงงาน/ผลงาน ที่นาํ ไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
ในสถานประกอบการ

35

หมายเหตุ

25
15

1. โครงงาน/ผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ตองมีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา

วิธีพิจารณา

7

ประเภทที่ ๖: โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการดีเดน
ที่
1
2
3
4

หัวขอ
โครงงาน/ผลงาน/งานประจําไดรบั การจัดระบบการทํางานที่
เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา
มีการจัดระบบพี่เลีย้ งสอนงาน
การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบ แบบแผน และทําให
นักศึกษามีโอกาสไดใชวชิ าความรู/ทักษะตามที่ไดเรียนมา
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน/ผลงาน

เกณฑคะแนน
25

เปนโครงงาน/ผลงาน ทีน่ ําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมใน
สถานประกอบการ
- เปนงานประจําทีส่ ามารถนําไปพัฒนาองคกร/หนวยงานได
อยางชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทํางานประจํา/ลดตนทุน
คาใชจา ย
รวม

35

หมายเหตุ

25
15

100

1. โครงงาน/ผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ตองมีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา

วิธีพิจารณา

8

ประเภทที่ ๗ : โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทนวัตกรรมดีเดน
ที่

หัวขอ

เกณฑคะแนน

1

โครงงาน/ผลงาน ที่ไดรับมอบหมาย ไดรับความเห็นชอบและสนับสนุน
เปนพิเศษจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการ
จัดระบบพี่เลีย้ งสอนงาน โดยเปนโครงงาน/ผลงานทีส่ รางจากความคิด
สรางสรรคของนักศึกษา
การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษามี
โอกาสไดใช วิชาความรู/ทักษะตามที่ไดเรียนมา
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน/ผลงาน อันเนื่องมาจาก
คุณภาพ ของผลงานที่นาํ ไปใชประโยชนได หรือมีศักยภาพในการนําไปใช
ประโยชน
สรางความคิดสรางสรรคใหกับองคกรในระหวางปฏิบัตสิ หกิจศึกษาและ
กอใหเกิดการพัฒนานักนวัตกรรมใหกับประเทศ
รวมคะแนน

25

2
3
4

หมายเหตุ

20
30
25
100

1. โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองมีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา
๒. เปนโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา

วิธีพิจารณา

9

ประเภทที่ ๘ : โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทนานาชาติดีเดน
ที่
หัวขอ
เกณฑคะแนน
1 โครงงาน/ผลงาน ไดรบั การจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจาก
10
สถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบ
พี่เลี้ยงสอนงาน มีการจัดสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงที่เหมาะสม
2 การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําให
10
นักศึกษามีโอกาสไดประยุกตใชวิชาความรู/ทักษะตามทีไ่ ดเรียนมา
3 สถานประกอบการในตางประเทศพึงพอใจตอโครงงาน/ผลงานที่
20
นักศึกษารับผิดชอบ โดยเปนโครงงานทีน่ ําไปใชประโยชนไดอยาง
เปนรูปธรรมในสถานประกอบการ และ เปนที่ยอมรับ
4 นักศึกษาเปนผูมีทักษะวิชาการ วิชาชีพ ปรับตัว ยอมรับ แกไข
20
สถานการณ และทักษะการวางแผนอยางเปนรูปธรรม สามารถ
นํามาใชเพื่อใหการดําเนินการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
ประสบความสําเร็จ/มีการปรับปรุง อยางชัดเจน
- มีการรายงานผลสะทอนกลับ (Reflection)การปฏิบัตงิ านสหกิจ
ศึกษาตอคณาจารย/ คณะกรรมการฯ ของสถาบันการศึกษา
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป
5 สถานประกอบการในตางประเทศมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยนักศึกษามีความพรอมและผลงาน
การถายทอดประสบการณ/นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา

30

6 ทักษะการใชภาษาตางประเทศ

10

รวม

100

หมายเหตุ

วิธีพิจารณา

มุงเนนประเมินคุณสมบัติเฉพาะตัว
นักศึกษา เชน
1.หลักการทํางานของบุคคลที่มคี วามรู
ความสามารถ ตางกัน (Interdisciplinary Team)
2.การเปนผูมีแกนชีวิตที่สรางสรรค
(Creative Spirit)
3.การทํางานเปนทีม (Teamwork)
เปนตน
มุงเนนความตองการและความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการตอทักษะขีด
ความสามารถของนักศึกษา
(Competency) 3 ดาน คือ
1.ความคิดสรางสรรค (Creative
Thinking)
2.การเผชิญและแกปญหา (Problem
Solving)
3.การทํางานรวมกับผูอื่นได
(Collaborative Network)
พิจารณาการนําเสนอ
ในวันที่ 3 เมษายน 2563 (รอบ
นําเสนอผลงาน)

1. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตางประเทศ ไมนอยกวา 3 เดือน (12 สัปดาห) และมีการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
เชื่อมโยงอยางตอเนื่องในสถานประกอบการที่มีลักษณะงานเดียวกันในตางประเทศ
๒. โครงงาน/ผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ตองมีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา
๓. ในรอบคัดเลือก มีคะแนนรวมทั้งหมด ๙๐ คะแนน (ขอ ๖ พิจารณาในวันที่ ๓ เม.ย. ๖๓)
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ประเภทที่ ๙
ที่
1
2
3

4

5

: คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษาดีเดน
หัวขอ

เกณฑ
วิธีพิจารณา
คะแนน
มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงาน 15 กําหนดเปนระดับความสําเร็จ
ใหงานดานสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จ
มีการตอยอดและพัฒนาเพื่อสราง
20 กําหนดเปนระดับความสําเร็จ
นวัตกรรมในการบริหารงานดานสหกิจ
ศึกษาอยางตอเนื่อง
มีการถายทอดองคความรูทางดานการ
15 มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพรความรูทางดานสหกิจศึกษา
ดําเนินสหกิจศึกษา โดยมีการนํางาน
ตอบุคคลและหนวยงานทั่วไป
ดานสหกิจศึกษาไปเผยแพรและมีการขยาย
ผลสูสงั คมใหเกิดความยั่งยืน
เปนบุคคลทีท่ ําใหการดําเนินงานสหกิจ
25 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
ศึกษาของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ
จํานวนสถานประกอบการที่เขารวม
ตามมาตรฐาน และเปาหมายของ
1. นักศึกษาสหกิจศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษาเทียบกับ
สถานศึกษา
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตรสหกิจศึกษาของ
สถาบัน การศึกษา
2. จํานวนสถานประกอบการทีร่ ับนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไดรับการจางงานจาก
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในระยะ 6 เดือน
หลังสําเร็จการศึกษา (ยอนหลัง 1 ป)
4. จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยูภายใตการดูแล ให
คําปรึกษา แนะนํา ชวยแกปญหา และนิเทศงาน ภายใน
ระยะ 3 ป ทีผ่ านมา
5. กําหนดคาคะแนนความสําเร็จโดยเริ่มจาก baseline ที่
รอยละ 10
เปนบุคคลที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวย
25 ผลการประเมินความพึงพอใจ
แกปญหา และนิเทศการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
- ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาตอการดําเนินงาน
ทั้งกอน ระหวาง และหลังปฎิบตั ิสหกิจ
ของคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
ศึกษา ทั้งนี้ ตองทําหนาที่นิเทศนักศึกษา
- ความพึงพอใจของที่ปรึกษาการทํางานในสถาน
ระหวางนักศึกษาปฏิบัตสิ หกิจศึกษา ณ
ประกอบการที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานของคณาจารย
สถานประกอบการ รวมทั้งติดตาม
นิเทศสหกิจศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัตสิ หกิจศึกษาของ
- ความพึงพอใจของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา ที่อยูในความดูแล
ตอการการดําเนินงานของคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
รับผิดชอบดวย
รวม
100

หมายเหตุ 1. คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา หมายถึง อาจารยที่มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
และผานหลักสูตรการอบรมการนิเทศงานที่ไดรบั การรับรองจาก สป.อว. เปนผูทที่ ําหนาที่นิเทศงานสหกิจ
ศึกษาของสถานศึกษา โดยไมถือเปนผูป ฏิบัตกิ ารสหกิจศึกษา
2. หากไดรับรางวัลในปทผี่ านมา จะเสนอไดอีกครั้งในป 2565
3. ถาไดรับรางวัลในปนี้ ตองเวนอีก 3 ป จึงเสนอผลงานให สป.อว. พิจารณาได (เสนอไดในป 2566)
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ประเภทที่ ๑๐ : ที่ปรึกษาการทํางานดีเดนในสถานประกอบการ
ที่
1
2
3

4

5

หัวขอ
เกณฑคะแนน
มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผน
15
งานใหงานดานสหกิจศึกษาประสบ
ความสําเร็จ
มีการตอยอดและพัฒนาเพื่อสราง
20
นวัตกรรมในการบริหารงานดานสหกิจ
ศึกษาอยางตอเนื่อง
มีการถายทอดองคความรูทางดานการ
15
ดําเนินสหกิจศึกษา โดยมีการนํางาน
ดานสหกิจศึกษาไปเผยแพรและมีการ
ขยายผลสูสังคมใหเกิดความยั่งยืน
เปนบุคคลทีท่ ําใหการดําเนินงานสหกิจ
25
ศึกษาของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการประสบความสําเร็จตาม
มาตรฐาน และเปาหมายของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ

เปนบุคคลที่มบี ทบาทสําคัญในการ
มอบหมายงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา
นิเทศงาน และติดตามประเมินผล
นักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบ
รวม

หมายเหตุ

25

100

วิธีพิจารณา
กําหนดเปนระดับความสําเร็จ
กําหนดเปนระดับความสําเร็จ
มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพรความรูทางดาน
สหกิจศึกษาตอบุคคลและหนวยงานทัว่ ไป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
และจํานวนสถานประกอบการที่เขารวม
1. จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เขารวมสหกิจ
ศึกษาเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตร
สหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไดรับการจางงาน
จากสถานประกอบการทีไ่ ปปฏิบัติสหกิจศึกษาใน
ระยะ 6 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา (ยอนหลัง 1 ป)
3. จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่อยูภายใตการดูแล
ใหคําปรึกษา แนะนํา และนิเทศงาน ในระยะ 3 ป
ที่ผานมา
4. กําหนดคาคะแนนความสําเร็จโดยเริ่มจาก
baseline ที่รอยละ 10
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาตอการ
ดําเนินงานของทีป่ รึกษาฯ
- ความพึงพอใจของคณาจารยนเิ ทศสหกิจศึกษา
ที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานของที่ปรึกษาฯ
- ความพึงพอใจของเจาของหรือผูบริหารสถาน
ประกอบการตอการดําเนินงานของที่ปรึกษาฯ

1. ที่ปรึกษาการทํางานในสถานประกอบการ หมายถึง บุคลากรผูทําหนาที่ดูแลและใหการสนับสนุนการปฏิบัติ
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการนั้นๆ
2. หากไดรับรางวัลในปที่ผา นมา จะเสนอไดอีกครั้งในป 2565
3. ถาไดรับรางวัลในปนี้ ตองเวนอีก 3 ป จึงเสนอผลงานให สป.อว. พิจารณาได (เสนอไดในป 2566)
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ประเภทที่ ๑๑: ผูปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา
ที่
1
2
3

4

หัวขอ
มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานให
งานดานสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จ
มีการตอยอดและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมใน
การบริหารงานดานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง
มีการถายทอดองคความรูทางดานการดําเนิน
สหกิจศึกษา โดยมีการนํางานดานสหกิจศึกษา
ไปเผยแพรและมีการขยายผลสูส ังคมใหเกิด
ความยั่งยืน
เปนบุคคลทีท่ ําใหการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ของสถานศึกษาประสบความสําเร็จตาม
มาตรฐาน และเปาหมายของสถานศึกษา

รวม
หมายเหตุ

เกณฑคะแนน
วิธีพิจารณา
15
กําหนดเปนระดับความสําเร็จ
30

กําหนดเปนระดับความสําเร็จ

30

มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพรความรู
ทางดานสหกิจศึกษาตอบุคคลและหนวยงาน
ทั่วไป

25

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จํานวนนักศึกษาสห
กิจศึกษาและจํานวนสถานประกอบการที่เขา
รวม
- นักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษาเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตรสหกิจ
ศึกษาของสถาบัน การศึกษา
- จํานวนสถานประกอบการทีร่ ับนักศึกษาสห
กิจศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการจางงานจาก
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาใน
ระยะ 6 เดือน หลังสําเร็จการศึกษา
(ยอนหลัง 1 ป)
- กําหนดคาคะแนนความสําเร็จโดยเริ่มจาก
baseline ที่รอยละ 10

100

1. ผูปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติการดานสหกิจศึกษา
เปนผูทาํ หนาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานศึกษา ตั้งแตหัวหนาหนวยสหกิจศึกษาลงมา
2. หากไดรับรางวัลในปที่ผา นมา จะเสนอไดอีกครั้งในป 2565
3. ถาไดรับรางวัลในปนี้ ตองเวนอีก 3 ป จึงเสนอผลงานให สป.อว. พิจารณาได (เสนอไดในป 2566)
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ประเภทที่ ๑๒ : ผูปฏิบัตกิ ารสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ
ที่

หัวขอ

เกณฑคะแนน

1

มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานใหงาน
ดานสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จ
มีการถายทอดองคความรูทางดานการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา โดยมีการนํางานดานสหกิจศึกษาไป
เผยแพรและมีการขยายผลสูสงั คมใหเกิดความ
ยั่งยืน
มีการตอยอดและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมสูสงั คม
ในการบริหารงานดาน สหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง

15

กําหนดเปนระดับความสําเร็จ

30

มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพรความรู
ทางดานสหกิจศึกษาตอบุคคล และ
หนวยงานทั่วไป

30

กําหนดเปนระดับความสําเร็จ

เปนบุคคลทีท่ ําใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาของ
สถานศึกษาประสบความสําเร็จ

25

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จํานวนนักศึกษาที่
เขามาปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาเพิม่ ขึ้นใน
สถานประกอบการนัน้
- จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาทีไ่ ดรับ
การจางงานจากสถานประกอบการนั้น

2

3
4

รวม

100

วิธีพิจารณา

หมายเหตุ 1. ผูปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง บุคลากรผูทาํ หนาทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัติ
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ตั้งแตหัวหนาหนวยที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาลงมา
2. หากไดรับรางวัลในปที่ผา นมา จะเสนอไดอีกครั้งในป 2565
3. ถาไดรับรางวัลในปนี้ ตองเวนอีก 3 ป จึงเสนอผลงานให สป.อว. พิจารณาได (เสนอไดในป 2566)
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ประเภทที่ ๑๓ : สถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
ที่

หัวขอ

เกณฑคะแนน

1
2

การรวมดําเนินการสหกิจศึกษาไมนอยกวา 2 ป
- การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานไมตา่ํ กวา 10 คน/ป
- มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มีนโยบายพรอมทั้งโครงสรางองคกร และจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง
จัด/มีผนู ิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณตรงตามสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
จัดใหมีคาตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสมและความ
ปลอดภัยของนักศึกษา
จัดใหมีอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมตอการทํางานของ
นักศึกษา
มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- มีการปฐมนิเทศการสอนงาน และการติดตามความกาวหนาที่มี
ประสิทธิภาพ
- มีการกําหนดบทบาท/หนาที่และความรับผิดชอบใหแกนักศึกษา
ในสถานประกอบการ เปรียบเสมือนพนักงานจริง
- มีการจัดการสัมมนา นําเสนอผลงานของนักศึกษา และมี
ผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมรับฟง ไมนอยกวารอยละ 70
มีความพรอม และ/หรือ ผลงานในการถายทอดประสบการณ/
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษากับสังคม
ภายนอก
รวมคะแนน

ตองผาน

3
4
5
6
7

8

หมายเหตุ

วิธีพิจารณา

ตองผาน
5
15
15
20

35

10
100

1. สถานประกอบการขนาดใหญ หมายถึง สถานประกอบการที่มีแรงงานมากกวา 200 คน
2. หากไดรับรางวัลในปที่ผา นมา จะเสนอไดอีกครั้งในป 2565
3. ถาไดรับรางวัลในปนี้ ตองเวนอีก 3 ป จึงเสนอผลงานให สป.อว. พิจารณาได (เสนอไดในป 2566)
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ประเภทที่ 1๔ : สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
ที่
1
2

3
4
5
6
7

8

เกณฑ
การรวมดําเนินการสหกิจศึกษาไมนอยกวา 2 ป
- การรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน
 การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานไมต่ํากวา 3 คน/ป
(สําหรับสถานประกอบการขนาดกลาง)
 การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 คน/ป
(สําหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก)
- มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มีนโยบายพรอมทั้งโครงสรางองคกร และจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง
จัด/มีผนู ิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณตรงตามสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา
จัดใหมีคาตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสมและความ
ปลอดภัยของนักศึกษา
จัดใหมีอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมตอการทํางานของนักศึกษา
มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- มีการปฐมนิเทศการสอนงาน และการติดตามความกาวหนาที่มี
ประสิทธิภาพ
- มีการกําหนดบทบาท/หนาที่ และความรับผิดชอบใหแกนักศึกษาใน
สถานประกอบการเปรียบเสมือนพนักงานจริง
- มีการจัดการสัมมนานําเสนอผลงานของนักศึกษา และมีผูบริหารที่
เกี่ยวของเขารวมรับฟง ไมนอยกวารอยละ 70
มีความพรอม และ/หรือ ผลงานในการถายทอดประสบการณ/
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษากับสังคมภายนอก
รวมคะแนน

หมายเหตุ

เกณฑคะแนน
ตองผาน

วิธีพิจารณา

ตองผาน

5
15
15
20

35

10
100

1. สถานประกอบการขนาดกลาง หมายถึง สถานประกอบการที่มีแรงงาน 50-200 คน และสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก หมายถึง สถานประกอบการที่มีแรงงานต่าํ กวา 50 คน
2. หากไดรับรางวัลในปที่ผา นมา จะเสนอไดอีกครั้งในป 2565
3. ถาไดรับรางวัลในปนี้ ตองเวนอีก 3 ป จึงเสนอผลงานให สป.อว. พิจารณาได (เสนอไดในป 2566)

