
ประเภทการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเดน่ ประจ าปี พ.ศ. 2566 

ส าหรับสถาบนัการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

 

ประเภทท่ี 1 สถานศกึษาด าเนินการสหกิจศกึษาและการบรูณาการกบัการท างานดเีด่น 

ประเภทท่ี 2 สถานศกึษาด าเนินการสหกิจศกึษาและการบรูณาการกบัการท างานดาวรุง่ 

ประเภทท่ี 3 สถานศกึษาด าเนินการสหกิจศกึษาและการบรูณาการกบัการท างาน นานาชาติ 

ประเภทท่ี 4 สถานศกึษาด าเนินการนวตักรรมสหกิจศกึษาและการบรูณาการกบัการรท างาน 

ประเภทท่ี 5 นกัศกึษาสหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการท างานท่ีมีโครงงาน/ผลการปฏิบตัิงาน 

     ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีดีเด่น 

ประเภทท่ี 6 นกัศกึษาสหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการท างานท่ีมีโครงงาน/ผลการปฏิบตัิงาน 

     ดา้นสงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์และการจดัการดีเด่น 

ประเภทท่ี 7 นกัศกึษาสหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการท างานท่ีมีโครงงาน/ผลการปฏิบตัิงาน 

     ดา้นนวตักรรมสหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการท างานดีเด่น 

ประเภทท่ี 8 นกัศกึษาสหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกบัการท างานท่ีมีโครงงาน/ผลการปฏิบตัิงาน 

     ดา้นนานาชาตดิเีด่น 

ประเภทท่ี 9 คณาจารยน์ิเทศสหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการท างานดเีด่น 

ประเภทท่ี 10 ที่ปรกึษาการท างานดีเด่นในสถานประกอบการดเีดน่ 

ประเภทท่ี 11 ผูป้ฏิบตัิการสหกิจศกึษาและการศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท างานในสถานศกึษาดเีด่น 

ประเภทท่ี 12 ผูป้ฏิบตัิการสหกิจศกึษาและการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการท างานในสถานประกอบการดีเด่น 

ประเภทท่ี 13 สถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการท างานดีเด่น 

ประเภทท่ี 14 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กด าเนินการสหกิจศกึษาและการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการท างานดเีด่น 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 1 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงานดีเด่น 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์คะแนน วิธีพิจารณา 
1 ร้อยละ 50 ของหลักสตูร มรีายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษา 

เชิงบูรณาการกบัการทำงาน รวมทั้งหลักสูตรผ่านการรับรองจาก 
สป.อว. และองค์กรวิชาชีพ 

ต้องผ่าน  

ร้อยละ 50 ของนักศึกษาสังกัดหลกัสูตรที่มรีายวิชาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเลือกที่จะไปปฏิบัตสิหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

ต้องผ่าน  

2 มีนโยบาย โครงสร้าง และมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจให้กับคณาจารย์
และนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

15  

3 มีจำนวนอาจารย์นิเทศท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ สป.อว. เห็นชอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรทีม่ีรายวิชา 
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

20 พิจารณาจากการนำเสนอเป็น
เอกสารของสถาบัน 

4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาและโครงงานของ
นักศึกษา 

20 พิจารณาวดัจากข้อมลูแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ 

5 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงาน 
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
- มีการนำระบบประกันคณุภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพ 
- การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
- มีผลการติดตามการได้งานทำของบัณฑิตที่ผา่นหลักสูตรสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

15  

6 มีนวัตกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานท่ีนำไปใช้ 

15  

7 มีผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกับการดำเนินงานสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้กับสถานศึกษา
และสังคมภายนอก 

15  

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ : ตัดสิทธิ์สถานศึกษาท่ีเคยได้รับรางวัลประเภทนี้มาแล้ว 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 2 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงานดาวรุ่ง 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์คะแนน วิธีพิจารณา 
1 การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมทั้งจัดกิจกรรม ในช่วงก่อน
และหลังไปสหกิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกบัการทำงาน 

20  

2 มีการนำผลการประเมินการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงานมาปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

20  

3 คณาจารย์นิเทศผ่านการอบรมหลกัสูตรที่ สป.อว. เห็นชอบ ใน
หลักสตูรที่มรีายวิชาสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน 

15 พิจารณาจากการนำเสนอเป็น
เอกสารของสถาบัน 

4 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
และโครงงานของนักศึกษา โดยดผูลย้อนหลัง 3 ปี 

20 พิจารณาจากข้อมูลแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

5 จัดให้มีระบบประกันคุรภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกบัการทำงาน 

15 พิจารณาจากการนำเสนอเป็น
เอกสารของสถาบัน 

6 มีสถานประกอบการหลากหลายประเภท หรือมสถานประกอบการ
ต่างประเทศท่ีรับนักศึกษาสหกิจศกึษาและการศึกษาเขิงบูรณาการกบั
การทำงาน 

10 พิจารณาจากการนำเสนอเป็น
เอกสารของสถาบัน 

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ : สถานประกอบการหลากหลาย หมายถึง สถานประกอบการที่มีความหลากหลายด้านพื้นที่ ขนาด  

     และประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 3 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติดีเดน่ 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์คะแนน วิธีพิจารณา 
1 สถานศึกษามีนโยบายและความพร้อมในการจัดส่งนักศึกษาไปสหกจิ

ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานต่างประเทศ โดยมี
การเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนในสิ่งท่ี
จำเป็นแก่นักศึกษา 

20 พิจารณาจากการนำเสนอเป็น
เอกสารของสถาบัน 

2 สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับการดำเนินงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ เช่น ความ
ปลอดภัย คา่ครองชีพ การรักษาพยาบาล การประกันภัย (สุขภาพ/
อุบัติเหตุ) เป็นต้น 

15 พิจารณาจากเอกสารการ
นำเสนอของสถาบัน เช่น การมี
งบประมาณสนับสนุนให้กับ
นักศึกษาสำหรับการทำสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกกับการทำงานนานาชาติ 
เป็นต้น 

3 ความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติต่อการปฏิบตัิงานและ
โครงงานของนักศึกษา โดยดผูลยอ้นหลัง 3 ปี 

15 พิจารณาจากข้อมูลแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

4 จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกจิศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ 

15  

5 มีผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์ และนวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
นานาชาติ 

15  

6 มีจำนวนสถานประกอบการในต่างประเทศ และจำนวนนักศึกษาสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ รวมถึง
มีสถานประกอบการหลากหลาย (สถานประกอบการมีหลากหลาย
ประเภท/เครือข่าย กิจการตั้งอยู่ในต่างประเทศ ฯลฯ) 

20  

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ : 1. สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ หมายถึง การดำเนินการสหกิจศึกษา 

         และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

        ในต่างประเทศ 

      2. หากได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้น 3 ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (ได้รับรางวัลปี 2564 

         เสนอได้ในปี 2567 และหากได้รับรางวัลในปี 2565 เสนอได้ในปี 2568) 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 4 สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์คะแนน วิธีพิจารณา 
1 ร้อยละ 50 ของหลักสตูร มรีายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษา 

เชิงบูรณาการกบัการทำงาน รวมทั้งหลักสูตรผ่านการรับรองจาก  
สป.อว. และองค์กรวิชาชีพ 

ต้องผ่าน  

ร้อยละ 50 ของนักศึกษาสังกัดหลกัสูตรที่มรีายวิชาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเลือกที่จะไปปฏิบัตสิหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

ต้องผ่าน  

2 มีนโยบาย โครงสร้าง และมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจให้กับคณาจารย์
และนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

10  

3 มีจำนวนอาจารย์นิเทศท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ สป.อว. เห็นชอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรทีม่ีรายวิชา 
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

15 พิจารณาจากการนำเสนอเป็น
เอกสารของสถาบัน 

4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ 
การปฏิบัติงานของนักศึกษาและโครงงานของนักศึกษา 

15 พิจารณาวดัจากข้อมลูแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ 

5 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงาน 
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
- มีการนำระบบประกันคณุภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพ 
- การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
- มีผลการติดตามการได้งานทำของบัณฑิตที่ผา่นหลักสูตรสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

10  

6 มกีารดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การทำงานในระดับทีสู่งกว่ามาตรฐานข้ันต่ำ โดยมีสมัฤทธิผลที่เป็นที่
พอใจของทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษา และเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี (Best Practice) 

25  

7 มกีารจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานใน
รูปแบบใหม่ท่ีได้ผลดี และถือเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

25  

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ : หากได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้น 3 ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (ได้รับรางวัลปี 2564 

     เสนอได้ในปี 2567 และหากได้รับรางวัลในปี 2565 เสนอได้ในปี 2568) 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 5 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน 

     ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์คะแนน วิธีพิจารณา 
1 โครงงาน/ผลงาน/งานประจำ ได้รบัการจัดระบบการทำงานท่ี 

เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา 
มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน 

25  

2 การดำเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผนและทำให้นักศึกษา
มีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรยีนมา 

25  

3 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน/ผลงาน 15  
4 เป็นโครงงาน/ผลงานท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมใน 

สถานประกอบการ 
35  

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ : โครงงาน/ผลงานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา โดยหากส่งผลงานประกวดในปี พ.ศ. 2565  

     ต้องเป็นโครงงาน/ผลงานในปีการศึกษา 2563 - 2564 และหากส่งผลงานประกวดในปี พ.ศ. 2566 

     ต้องเป็นโครงงาน/ผลงานในปีการศึกษา 2564 - 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 6 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน 

     ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์คะแนน วิธีพิจารณา 
1 โครงงาน/ผลงาน/งานประจำ ได้รบัการจัดระบบการทำงานท่ี 

เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา 
มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน 

25  

2 การดำเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผนและทำให้นักศึกษา
มีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรยีนมา 

25  

3 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน/ผลงาน 15  
4 เป็นโครงงาน/ผลงานท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมใน 

สถานประกอบการ 
- เป็นงานประจำที่สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้ 
อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

35  

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ : โครงงาน/ผลงานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา โดยหากส่งผลงานประกวดในปี พ.ศ. 2565  

     ต้องเป็นโครงงาน/ผลงานในปีการศึกษา 2563 - 2564 และหากส่งผลงานประกวดในปี พ.ศ. 2566 

     ต้องเป็นโครงงาน/ผลงานในปีการศึกษา 2564 - 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 7 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน 

     ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์คะแนน วิธีพิจารณา 
1 โครงงาน/ผลงาน ท่ีไดร้ับมอบหมาย ได้รับความเห็นชอบและ

สนับสนุนเป็นพิเศษจากสถานประกอบการ ท้ังลักษณะงานและ
ระยะเวลา มีการจดัระบบพีเ่ลี้ยงสอนงาน โดยเป็นโครงงาน/ผลงานที่
สร้างจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

25  

2 การดำเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผนและทำให้นักศึกษา
มีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรยีนมา 

20  

3 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน/ผลงาน อัน
เนื่องมาจากคุณภาพของผลงานท่ีได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมี
ศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ 

30  

4 สร้างความคดิสร้างสรรค์ให้กับองค์กรในระหว่างปฏบิัติสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และก่อให้เกิดการพัฒนา
นักนวัตกรรมให้กับประเทศ 

25  

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ : โครงงาน/ผลงานนวัตกรรม ที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา 

     โครงงาน/ผลงาน ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา โดยหากส่งผลงานประกวดในปี พ.ศ. 2565  

     ต้องเป็นโครงงาน/ผลงานในปีการศึกษา 2563 - 2564 และหากส่งผลงานประกวดในปี พ.ศ. 2566 

     ต้องเป็นโครงงาน/ผลงานในปีการศึกษา 2564 - 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 8 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน 

         ด้านนานานชาติดีเดน่ 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์
คะแนน 

วิธีพิจารณา 

1 โครงงาน/ผลงาน ได้รับการจัดระบบการทำงานท่ีเหมาะสมจากสถาน
ประกอบการ ท้ังลักษณะงานและระยะเวลา มีการจดัระบบ 
พี่เลี้ยงสอนงาน มีการจัดสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงท่ีเหมาะสม 

10  

2 การดำเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผนและทำให้นักศึกษา
มีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรยีนมา 

10  

3 สถานประกอบการในต่างประเทศพึงพอใจต่อโครงงาน/ผลงานท่ี
นักศึกษารับผดิชอบ โดยเป็นโครงงานท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเปน็
รูปธรรมในสถานประกอบการ และเป็นท่ียอมรับ 

20  

4 นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะวิชาการ วิชาชีพ ปรับตัว ยอมรับ แก้ไข
สถานการณ์ และทักษะการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
นำมาใช้เพื่อให้การดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานของสถานประกอบการประสบความสำเร็จ/มีการ
ปรับปรุงอย่างชัดเจน 
- มีการรายงานผลสะท้อนกลับ (Reflection) การปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานต่อคณาจารย/์ คณะ
กรรมการฯ ของสถาบันศึกษา เพือ่นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

20 มุ่งเน้นประเมินคณุสมบัติเฉพาะตวั
นักศึกษา เช่น 
1. หลักการทำงานของบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถตา่งกัน (Inter-
disciplinary Team) 
2. การเป็นผู้มีแก่นชีวิตทีส่ร้างสรรค์ 
3. การทำงานเป็นทีม (Team Work) 
เป็นต้น 

5 สถานประกอบการในต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิงาน
ของนักศึกษา โดยนักศึกษามีความพร้อมและผลงานในการถ่ายทอด
ประสบการณ์/นวัตกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับการดำเนินงานสหกจิศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

30 มุ่งเน้นความต้องการและความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อทักษะขีด
ความสามารถของนักศึกษา 
(Competency) 3ด้าน คือ 
1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) 
2. การเผชิญและแก้ปญัหา (Problem 
Solving) 
3. การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
(Collaborative Network) 

6 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 10 พิจารณาจากเอกสารและการนำเสนอ 
รวมคะแนน 100  

หมายเหตุ : 1. มีระยะเวลาการปฏบิัติงานในต่างประเทศ ไม่น้อยกวา่ 3 เดอืน (12 สัปดาห์) และมกีารปฏิบัติสหกจิศึกษา 

         และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเชื่อมโยงอยา่งต่อเนื่องในสถานประกอบการที่มีลักษณะงาน 

         เดียวกันในต่างประเทศ 

     2. โครงงาน/ผลงาน ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา โดยหากส่งผลงานประกวดในปี พ.ศ. 2565  

         ต้องเป็นโครงงาน/ผลงานในปีการศึกษา 2563 - 2564 และหากส่งผลงานประกวดในปี พ.ศ. 2566 

         ต้องเป็นโครงงาน/ผลงานในปีการศึกษา 2564 - 2565 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 9 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์
คะแนน 

วิธีพิจารณา 

1 มีทักษะการบรหิารจดัการและวางแผนงานให้
งานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงานประสบความสำเร็จ 

15 กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ 

2 มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใน
การบริหารงานด้าน 
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงานอย่างต่อเนื่อง 

20 กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ 

3 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการ
ดำเนินงานสหกจิศึกษาและการศกึษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานโดยมีการนำงาน
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่
สังคมให้เกิดความยั่งยืน 

15 มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานต่อบุคคลและหน่วยงาน
ทั่วไป 

4 เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของ
สถานศึกษาประสบความสำเร็จตามมาตรฐาน
และเป้าหมายของสถานศึกษา 

25 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงาน และจำนวนสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วม 
1. นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกบัการ
ทำงานท่ีเข้าร่วมสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน เทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในหลักสตูรสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของสถานศึกษา 
2. จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
3. จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน ที่ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการที่ไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
ในระยะ 6 เดือน หลังสำเร็จการศกึษา (ย้อนหลัง 1 ปี) 
4. จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงานท่ีอยู่ภายใต้การดูแลใหค้ำปรึกษา แนะนำ ช่วย
แก้ปัญหาและนิเทศงานภายในระยะ 3  ปี ท่ีผ่านมา 
5. กำหนดค่าคะแนนความสำเร็จโดยเริม่จาก Baseline ที่ร้อย
ละ 10 
 
 
 
 
 



ที ่ หัวข้อ เกณฑ์
คะแนน 

วิธีพิจารณา 

5 เป็นบุคคลที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา
และนิเทศการปฏิบตัืสหกจิศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ทั้งก่อน 
ระหว่างและหลังปฏิบัตสิหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ทั้งนี้ 
หน้าท่ีนิเทศนักศึกษาระหวา่งนักศึกษาปฏิบัติ
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิสหกจิศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงานท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ด้วย 

25 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
1. ควมพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานต่อการดำเนินงานของคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
2. ความพึงพอใจของที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
3. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อ
การดำเนินงานของคณาจารย์นิเทศสหิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน 

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ :   1. คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและผ่านการอบรม 

การนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สป.อว. หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต  

และต้องเป็นคณาจารย์ประจำสาขาวิชาที่ผู้เรียนสังกัดอยู่ 

       2. หากได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก 3 ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (ได้รับรางวัล 

ปี 2564 เสนอได้ในปี 2567 และหากได้รางวัลปี 2565 เสนอได้ในปี 2568) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 10 ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์
คะแนน 

วิธีพิจารณา 

1 มีทักษะการบรหิารจดัการและวางแผนให้งาน
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานประสบความสำเร็จ 

15 กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ 

2 มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใน
การบริหารงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกบัการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

20 กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ 

3 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการ
ดำเนินงานสหกจิศึกษาและการศกึษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน โดยมีการนำงาน
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานไปเผยแพร่ และมีการขยายผลสู่
สังคมให้เกิดความยั่งยืน 

15 มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษาต่อ
บุคคลและหน่วยงานทั่วไป 

4 เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการประสบ
ความสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายของ
สถานประกอบการ 

25 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
- จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงานเทียบกับจำนวนนักศึกษาท้ังหมดในหลักสูตร
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของ
สถานศึกษา 
- จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบั
การทำงาน ที่ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการที่ไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานใน
ระยะ 6 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา (ย้อนหลัง 1 ปี) 
- จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบั
การทำงาน ที่อยู่ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ และนิเทศ
งาน ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
- กำหนดค่าคะแนนตงสำเร็จโดยเริ่มจาก Baseline ที่ร้อยละ 10 
 
 
 
 
 

 



ที ่ หัวข้อ เกณฑ์
คะแนน 

วิธีพิจารณา 

5 เป็นบุคคลที่มบีทบาทสำคญัในการมอบหมาย
งาน ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศงาน และ
ติดตามประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานท่ีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ 

25 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานต่อการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ 
- ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกบัการทำงานท่ีเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของที่
ปรึกษาฯ 
- ความพึงพอใจของเจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการต่อ
การดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ 

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ :   1. ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการ หมายถึง บุคลากรผู้ทำหน้าที่ดูแลและให้การสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการนั้นๆ 

       2. หากได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก 3 ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (ได้รับรางวัล 

ปี 2564 เสนอได้ในปี 2567 และหากได้รางวัลปี 2565 เสนอได้ในปี 2568) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 11 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์
คะแนน 

วิธีพิจารณา 

1 มีทักษะการบรหิารจดัการและวางแผนให้งาน
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานประสบความสำเร็จ 

15 กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ 

2 มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใน
การบริหารงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกบัการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

30 กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ 

3 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการ
ดำเนินงานสหกจิศึกษาและการศกึษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน โดยมีการนำงาน
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานไปเผยแพร่ และมีการขยายผลสู่
สังคมให้เกิดความยั่งยืน 

30 มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษาต่อ
บุคคลและหน่วยงานทั่วไป 

4 เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของ
สถานศึกษาประสบความสำเร็จ 

25 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
- จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงานเทียบกับจำนวนนักศึกษาท้ังหมดในหลักสูตร
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของ
สถานศึกษา 
- จำนวนสถานประกอบการที่รับนกัศึกษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  
- จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการที่
ไปปฏิบตัิสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ในระยะ 6 เดือน หลังสำเร็จการศกึษา (ย้อนหลัง 1 ปี) 
- กำหนดค่าคะแนนตงสำเร็จโดยเริ่มจาก Baseline ที่ร้อยละ 10 

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ :   1. ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษา หมายถึง บุคลากร 

สายสนับสนุนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

       2. หากได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก 3 ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (ได้รับรางวัล 

ปี 2564 เสนอได้ในปี 2567 และหากได้รางวัลปี 2565 เสนอได้ในปี 2568) 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 12 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์
คะแนน 

วิธีพิจารณา 

1 มีทักษะการบรหิารจดัการและวางแผนให้งาน
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานประสบความสำเร็จ 

15 กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ 

2 มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใน
การบริหารงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกบัการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

30 กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ 

3 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการ
ดำเนินงานสหกจิศึกษาและการศกึษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน โดยมีการนำงาน
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานไปเผยแพร่ และมีการขยายผลสู่
สังคมให้เกิดความยั่งยืน 

30 มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษาต่อ
บุคคลและหน่วยงานทั่วไป 

4 เป็นบุคคลที่ทำให้การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของ
สถานประกอบการประสบความสำเร็จ 

25 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพิ่มขึ้นในสถานประกอบ
กรนั้น 
- จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบั
การทำงานที่ได้รบัการจ้างงานจากสถานประกอบการนั้น 

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ :   1. ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ หมายถึง  

บุคลากรผู้ทำหน้าที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  

ตั้งแต่หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบงานของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

       2. หากได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก 3 ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (ได้รับรางวัล 

ปี 2564 เสนอได้ในปี 2567 และหากได้รางวัลปี 2565 เสนอได้ในปี 2568) 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 13 สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์คะแนน วิธีพิจารณา 
1 การร่วมดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทำงาน 

ไม่น้อยกว่า 2 ป ี
ต้องผ่าน  

2 - การรับนักศึกษาสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเข้า
ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 คน/ป ี
- มีกระบวนการคดัเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ต้องผ่าน  

3 มีนโยบายพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร และจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน 
การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

5  

4 จัด/มผีู้นิเทศงานท่ีมีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา 

15  

5 จัดให้มีค่าตอบแทนหรือสวสัดิการตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
ของนักศึกษา 

15  

6 จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเหมาะสมต่อการทำงานของนักศึกษา 20  
7 มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทำงาน 
- มีการปฐมนิเทศ การสอนงาน และการติดตามความก้าวหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการกำหนดบทบาท/หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาในสถาน
ประกอบการ เปรียบเสมือนพนักงานจริง 
- มีการจัดการสัมมนา นำเสนอผลงานของนักศึกษา และมีผู้บรหิารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

35  

8 มีความพร้อม และ/หรือ ผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ/์นวัตกรรมที่
เกี่ยว้องกับการดำเนินงานสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการ
ทำงานกับสังคมภายนอก 

10  

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ :   1. สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง  สถานประกอบการที่มีแรงงานมากกว่า 200 คน 

       2. หากได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก 3 ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (ได้รับรางวัล 

ปี 2564 เสนอได้ในปี 2567 และหากได้รางวัลปี 2565 เสนอได้ในปี 2568) 

 

 

 

 



เกณฑ์การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 

สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

ประเภทท่ี 14 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ 

                 กับการทำงานดีเด่น 

 

ที ่ หัวข้อ เกณฑ์คะแนน วิธีพิจารณา 
1 การร่วมดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทำงาน 

ไม่น้อยกว่า 2 ป ี
ต้องผ่าน  

2 - การรับนักศึกษาสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเข้า
ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 2 คน/ปี (สำหรับสถานประกอบการขนาดกลาง) 
- การรับนักศึกษาสหกจิศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเข้า
ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 1 คน/ปี (สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก) 
- มีกระบวนการคดัเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ต้องผ่าน  

3 มีนโยบายพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร และจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน 
การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

5  

4 จัด/มผีู้นิเทศงานท่ีมีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา 

15  

5 จัดให้มีค่าตอบแทนหรือสวสัดิการตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
ของนักศึกษา 

15  

6 จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเหมาะสมต่อการทำงานของนักศึกษา 20  
7 มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทำงาน 
- มีการปฐมนิเทศ การสอนงาน และการติดตามความก้าวหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการกำหนดบทบาท/หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาในสถาน
ประกอบการ เปรียบเสมือนพนักงานจริง 
- มีการจัดการสัมมนา นำเสนอผลงานของนักศึกษา และมีผู้บรหิารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

35  

8 มีความพร้อม และ/หรือ ผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ/์นวัตกรรมที่
เกี่ยว้องกับการดำเนินงานสหกิจศกึษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการ
ทำงานกับสังคมภายนอก 

10  

รวมคะแนน 100  

 

หมายเหตุ :   1. สถานประกอบการขนาดกลาง หมายถึง  สถานประกอบการที่มีแรงงาน 50 - 200 คน 

  สถานประกอบการขนาดเล็ก หมายถึง  สถานประกอบการที่มีแรงงานน้อยกว่า 50 คน 

       2. หากได้รับรางวัลในปีนี้ ต้องเว้นอีก 3 ปี จึงเสนอผลงานให้ สป.อว. พิจารณาได้ (ได้รับรางวัล 

ปี 2564 เสนอได้ในปี 2567 และหากได้รางวัลปี 2565 เสนอได้ในปี 2568) 


