
เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
1. ประเภทคณาจารย์สหกิจศึกษาดีเด่น 

หัวข้อ คะแนน หมายเหต ุ

1. มีทักษะการบริหารจดัการและวางแผนงานให้งานด้านสหกจิศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานประสบความสำเร็จ 

15 กำหนดเปน็ระดับความสำเร็จ 

2. มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้านสห
กิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

20 กำหนดเปน็ระดับความสำเร็จ 

3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดำเนนิงานสหกิจศกึษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานโดยมีการนำงานด้านสหกจิศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่
สังคมให้เกิดความยั่งยืน 

15 มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานตอ่บุคคลและ
หน่วยงานทั่วไป 

4. เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนนิงานสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงานของสถานศกึษาประสบความสำเร็จตามมาตรฐานและ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

25 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนกัศึกษาสห
กิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน และจำนวนสถานประกอบการที่
เข้าร่วม 
1. นักศึกษาสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานที่เข้าร่วมสหกิจ
ศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน เทียบกับจำนวนนักศกึษาทั้งหมดใน
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานของสถานศกึษา 
2. จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษา
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน 
3. จำนวนนักศกึษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ท่ี
ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการที่
ไปปฏิบัติสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน ในระยะ 6 เดือน 
หลังสำเร็จการศึกษา (ยอ้นหลัง 1 ปี) 
4. จำนวนนักศกึษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่อยู่
ภายใต้การดูแลให้ คำปรึกษา แนะนำ ช่วย
แก้ปัญหาและนิเทศงานภายในระยะ 3 ปี ที่
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ผ่านมา 
5. กำหนดค่าคะแนนความสำเร็จโดยเริ่ม
จาก Baseline ที่ร้อยละ 10 

5. เป็นบุคคลที่ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยแก้ปัญหาและนิเทศการปฏิบตัิ
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ท้ังก่อน ระหว่าง
และหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
ทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่นิเทศนกัศึกษาระหว่างนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกบั
การทำงานของนกัศึกษาสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบด้วย 

25 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกจิศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ต่อการดำเนินงานของคณาจารย์นิเทศลห
กิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน 
2. ความพึงพอใจของที่ปรึกษาการทำงานใน
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อการ
ดำเนินงานของคณาจารย์นิเทศสหกิจศกึษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
3. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถาบันอุตม
ศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อการการตำเนนิงานของ
คณาจารย์นิเทศสหกิจศกึษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน 

รวม 100  
 
 
2. ประเภทที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น 

หัวข้อ คะแนน หมายเหต ุ

1. มีทักษะการบริหารจดัการและวางแผนงานให้งานด้านสหกจิศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานประสบความสำเร็จ 

15 กำหนดเปน็ระดับความสำเร็จ 

2. มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้านสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

20 กำหนดเปน็ระดับความสำเร็จ 

3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดำเนนิสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน โดยมีการนำงานดา้นสหกจิศึกษาและการศกึษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานไปเผยแพร่ และมีการขยายผลสู่สังคมให้เกิดความยั่งยืน 

15 มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านสหกิจศกึษาตอ่บุคคลและ
หน่วยงานทั่วไป 

4. เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนนิงานสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงานของสถานศกึษาและสถานประกอบการประสบความสำเร็จตาม
มาตรฐานและเป้าหมายของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

25 ตัวขี้วัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนกัศึกษา
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน และจำนวนสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วม 
1. จำนวนนักศกึษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานเทียบกับจำนวนนักศกึษาทั้งหมด
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ในหลักสูตรสหกิจศกึษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงานของ
สถานศึกษา 
2. จำนวนนักศกึษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ท่ี
ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการ
ที่ไปปฏิบัติสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานในระยะ 6 
เดือนหลังสำเร็จการศึกษา (ย้อนหลัง 1 
ปี) 
3. จำนวนนักศกึษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ท่ี
อยู่ภายใตก้ารดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ 
และนิเทศงาน ในระยะ 3 ปี 
ที่ผ่านมา 
4. กำหนดค่าคะแนนความสำเร็จโดยเริ่ม
จาก baseline ที่ร้อยละ 10 

5. เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการมอบหมายงาน ให้คำปรึกษา แนะนำนิเทศ
งาน และติดตามประเมินผลนักศึกษาสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงานที่อยูใ่นความดูแลรับผิดชอบ 

25 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
- ความพึงพอใจของนักศกึษาสหกจิ
ศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงานตอ่การดำเนินงานของที
ปริกษาฯ 
- ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศสห
กิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงานที่เกี่ยวขอ้งต่อการดำเนินงาน
ของที่ปรึกษาๆ 
- ความพึงพอใจของเจ้าของหรือผู้บริหาร
สถานประกอบการต่อการดำเนนิงานของ
ที่ปรึกษาฯ 

รวม 100  
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3. ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดเีด่น 

หัวข้อ คะแนน หมายเหต ุ

1. มีทักษะการบริหารจดัการและวางแผนงาน ให้งานด้านสหกิจศกึษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานประสบความสำเร็จ 

15 กำหนดเปน็ระดับความสำเร็จ 

2. มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม ในการบริหารงานด้านสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน อย่างต่อเนื่อง 

30 กำหนดเปน็ระดับความสำเร็จ 

3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน การดำเนินสหกิจศึกษาและการศกึษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน โดยมีการนำงาน ดา้นสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานไปเผยแพร่และมีการขยายผล สู่สังคมให้เกิดความยั่งยืน 

30 มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้ 
ทางด้านสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานตอ่บุคคลและ
หน่วยงานทั่วไป 

4. เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนนิงานสหกจิศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงานของสถานศกึษาประสบความสำเร็จตามมาตรฐาน และเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

25 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนกัศึกษา 
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน และจำนวนสถาน
ประกอบการ ท่ีเข้าร่วม  
- นักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
เทียบกับจำนวนนกัศึกษาทั้งหมดใน 
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานของสถานศกึษา  
- จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศกึษา
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน  
- จำนวนนกัศึกษาที่ได้รับการจา้งงานจาก
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกจิ
ศึกษา และการศกึษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน ในระยะ 6 เดือน หลังสำเร็จ
การศึกษา (ย้อนหลัง 1 ปี)  
- กำหนดค่าคะแนนความสำเร็จโดยเริ่ม 
จาก baseline ที่ร้อยละ 10 

รวม 100  
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4. ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น 

หัวข้อ คะแนน หมายเหต ุ

1. มีทักษะการบริหารจดัการและวางแผนงานให้งาน ด้านสหกิจศกึษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานประสบความสำเร็จ 

15 กำหนดเปน็ระดับความสำเร็จ 

2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดำเนนิงาน สหกิจศกึษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน โดยมีการนำงาน 
ด้านสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
ไปเผยแพร่ และมีการขยายผลสู่สังคมให้เกิดความยั่งยืน 

30 มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานตอ่บุคคล และ
หน่วยงานทั่วไป 

3. มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ สังคมในการบริหารงานด้านสหกิจ
ศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนือ่ง 

30 กำหนดเปน็ระดับความสำเร็จ 

4. เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนนิงานสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ 

25 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนกัศึกษาที่
เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ 
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
เพิ่มขึ้นในสถานประกอบการนั้น  
- จำนวนนกัศึกษาสหกิจศกึษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่ 
ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการนัน้ 

รวม 100  
 

 


