
 
 

กําหนดการสงผลงานเขาประกวดสหกิจศึกษาดีเดน พ.ศ.๒๕๖๒ 
สําหรับสถาบันการศึกษา ในเครือขายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน 

ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

กําหนดการ กิจกรรม 

วันจันทรท่ี 
4 ม.ีค. 62 

 
(วันสุดทาย 

ในการรับผลงาน 
เขาประกวด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถาบันการศึกษาในขายฯ จัดสงรายละเอียดผลงานดานสหกิจศึกษา   
1. ประเภทสถาบัน สงไดประเภทละ 1 แหง (ตอบประเด็นคําถาม)  
2. ประเภทผูปฏิบัติงาน สงไดประเภทละ 1 คน (ตอบประเด็นคาํถาม) 
3. ประเภทสถานประกอบการ สงได ประเภทละ 1 แหง (ตอบประเด็นคําถาม) 
4. ประเภทนักศึกษา และประเภทโครงงาน/ผลงาน ซึ่งออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2560   
    และภาคเรียนท่ี 1/2561 (ตอบประเด็นคําถามและเขียนบทความทางวิชาการ)   
    4.1  นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน จัดสงไดไมเกิน 2 ผลงาน  
    4.2  โครงงาน/ผลงานสหกิจศกึษาดีเดน จัดสงไดไมเกิน 2 ผลงาน/ประเภท    
หมายเหต ุ
- ขอมูลท่ีสงเขาประกวดทุกผลงานตองตอบประเด็นคําถามตามเกณฑการใหคะแนน 
- download รูปแบบ บทความทางวิชาการ และประเด็นคาํถามไดจากเวปไซด  www.coop.rmutt.ac.th 
  (มีคะแนนการเขียนบทความทางวิชาการ ในรอบคัดเลือก และคะแนนการนําเสนอผลงานในรอบตัดสิน) 
- สงขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word  พรอมแบบ pdf   จัดสงมาท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
   
 
ทาง QR Code                        หรือลิ้ง https://goo.gl/LzocKA   (อัพโหลดสงขอมลูเขาประกวด ทาง QR Code 
หรือลิ้งน้ีเทาน้ัน) 
 
- ขอใหจัดสงในภาพรวมของสถาบันการศึกษาหากมีวิทยาเขตในสังกัดขอใหรวบรวมและจัดสงในนามสถาบัน  
- ขอแนะนําการตั้งช่ือไฟลงาน :  
เชน  สงประกวดประเภทท่ี 9 ช่ือผลงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ  สําหรับโปรแกรมการวัดช่ังตวงวัตถุดิบการ
ผลิตเบเกอรี่ในโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาเจาของผลงาน นายศกึษาใจดี /นายสหกิจ สหศาสตร   
ใหตั้งช่ือไฟล :  ป.9-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ-บทความ 
                  ป.9-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ-คําถาม  
ท้ังน้ี  เน่ืองจากการดําเนินงานท่ีผานมาผูสงผลงานเขาประกวดตั้งช่ือไฟลยาวเกินไปทําใหพบปญหาไมสามารถเปดไฟล
งานได  

วันจันทรท่ี 
11 มี.ค.62 

สํานักงานเครือขายฯ (มทร.ธัญบุรี) จัดสง  
1. รายละเอียดผลงานประเภทสถาบัน, ผูปฏิบัติงาน, สถานประกอบการ ใหกับคณะกรรมการ 
    เพ่ือทําการใหคะแนนและตดัสนิ  
2. รายละเอียดผลงานประเภทนักศึกษา, โครงงาน/ผลงาน ใหกับคณะกรรมการ เพ่ือทําการใหคะแนนและคัดเลือก    

วันจันทรท่ี   
18 มี.ค.6๒  

คณะกรรมการสงผลการตัดสินและผลการคัดเลือก กลับมายัง สํานักงานเครือขาย  (มทร.ธัญบุรี)  

วันพุธท่ี  
20 มี.ค.6๒  

ประกาศผลทางเวปไซด www.coop.rmutt.ac.th 
- ประกาศผลรอบตัดสิน  สําหรับประเภทสถาบัน, ผูปฏิบัติงาน, สถานประกอบการ 
- ประกาศผลรอบแรก สําหรบัการประกวดประเภทนักศึกษา, โครงงาน/ผลงาน (คัดเหลอื 6 ผลงาน/ประเภท), (งานท่ีผานการ
คัดเลือกในรอบแรก  สามารถทําสื่อประกอบการนําเสนอ หรือช้ินงาน/ผลงาน/โปสเตอร มาแสดงในวันเสนอผลงานได  

วันจันทรท่ี  
25 มี.ค.6๒  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม  สงขอมูลผลงานท่ีผานเขารอบตดัสิน   ใหคณะกรรมการตดัสินผลงานทําการพิจารณาเบ้ืองตน 
 
 
   
 
 

วันอังคารท่ี  
๒ เม.ย. 6๒ 

ตัดสินรอบสดุทายสําหรับประเภทนักศึกษา, โครงงาน/ผลงาน ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
เวลา 09.00 - 12.00 น.  เจาของผลงานประเภทท่ี  4, 9, 10, 11 ท่ีผานการคดัเลือกรอบแรกนําเสนอ 
                                  ผลงานตอคณะกรรมการตดัสินผลงาน    

เวลา ๑4.00-1๖.00 น.    ประกาศผลการตดัสิน และ มอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเดน พ.ศ.๒๕๖๒ 
สําหรับสถาบันการศึกษา ในเครือขายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน  ทุกประเภท 
  

https://goo.gl/LzocKA


 

 

สรุปขอมูลที่ตองสงเขาประกวดของแตละประเภท 

ประเภทผลงาน 
จํานวนที่สงได/

สถาบันการศึกษา 
ขอมูลที่ตองสง หมายเหตุ 

ประเภทที่ ๑  สถานศึกษาดาํเนนิการสหกิจศึกษาดีเดน ไมเกิน 1 ผลงาน 

การตอบประเด็นคําถาม 

สงขอมูลแบบ

ไฟล  word   

และแบบไฟล 

.pdf 

ประเภทที่ ๒  สถานศึกษาดาํเนนิการสหกิจศึกษาดาวรุง ไมเกิน 1 ผลงาน 

ประเภทที่ ๓  สถานศึกษาดาํเนนิการสหกิจศึกษา

นานาชาติดีเดน 
ไมเกิน 1 ผลงาน 

ประเภทที่ ๔  นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน ไมเกิน 2 ผลงาน 

การตอบประเด็นคําถาม 

+ บทความทางวิชาการ 

+ใบสมัครฯ 

ประเภทที่ ๕  ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนใน

สถานศึกษา 
ไมเกิน 1 ผลงาน 

การตอบประเด็นคําถาม 

ประเภทที่ ๖  ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถาน

ประกอบการ 
ไมเกิน 1 ผลงาน 

ประเภทที่ ๗  สถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนนิกา

รสหกิจศึกษาดีเดน 
ไมเกิน 1 ผลงาน 

ประเภทที่ ๘  สถานประกอบการขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ดําเนนิการสหกิจศึกษาดีเดน 
ไมเกิน 1 ผลงาน 

ประเภทที่ ๙    โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
ไมเกิน 2 ผลงาน 

การตอบประเด็นคําถาม 

+ บทความทางวิชาการ 

+ ใบสมัครฯ 

ประเภทที่ ๑๐  โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานสงัคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และการจัดการ 
ไมเกิน 2 ผลงาน 

ประเภทที่ ๑๑  โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานนวัตกรรม 

สหกิจศึกษา 
ไมเกิน 2 ผลงาน 

   

   

 

 



เกณฑการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน 

การจัดประกวดแขงขันสหกิจศึกษาดีเดน  พ.ศ. 2562 

สําหรับสถาบันการศึกษา  ในเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา  ของเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

วันท่ี 2 เมษายน 2562 

จัดงานโดย   

สํานักงานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)   

รวมกับ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

****************************************** 
 

1. ประเภท 
 

 ก. ประเภทสถานศึกษา  

  ประเภทท่ี 1  สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน 

  ประเภทท่ี 2  สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดาวรุง 

  ประเภทท่ี 3  สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน 
 

 ข. ประเภทนักศึกษา 

  ประเภทท่ี 4  นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน 
 

 ค. ประเภทผูปฏิบัติงาน 

  ประเภทท่ี 5  ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา 

  ประเภทท่ี 6  ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ 
 

 ง. ประเภทสถานประกอบการ 

  ประเภทท่ี 7  สถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน 

  ประเภทท่ี 8  สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน 
 

 จ. ประเภทโครงงาน/ผลงาน 

  ประเภทท่ี 9    โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ประเภทท่ี 10  โครงงาน/ผลงานดเีดน ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ 

  ประเภทท่ี 11  โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา 

     

        รวมท้ังส้ิน 11 ประเภท 
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ก. ประเภทสถานศึกษา 

ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน 

หัวขอ คะแนน หมายเหต ุ

1. 

• รอยละ 50 ของหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษาและ  

หลักสูตรผานการรับรองจาก สกอ. และองคกรวิชาชีพ  

 

ตองผาน 
ใหพิจารณาจากการเพิ่มข้ึนของ

หลักสูตรสหกิจศึกษา และการ

เพิ่มข้ึนของนักศึกษาอยางตอเนื่อง

ดวย (โดยมีรายงานประกอบ)  • รอยละ 50 ของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มีรายวิชา         

สหกิจศึกษาเลือกที่จะไปปฏิบัตสิหกิจศึกษา  

ตองผาน 

2. มีนโยบาย โครงสราง และมาตรการสงเสริมแรงจูงใจใหกับ

คณาจารยและนักศึกษาสหกิจศึกษา 

15  

3. มีจํานวนอาจารยนิเทศทีผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ สกอ.

เห็นชอบ ไมนอยกวารอยละ 50 ของอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา

ทั้งหมด 

20 พิจารณาจากการนําเสนอเปน

เอกสารของสถาบัน 

4. แสดงผลการประเมนิความพงึพอใจของสถานประกอบการ       

ตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา และโครงงานของนักศึกษา  

20 พิจารณาวัดจากขอมูลแบบ

ประเมินความพงึพอใจของสถาน

ประกอบการ 

5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดําเนนิงานสหกิจศึกษา 

- มีการนําระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษามาใชเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพ 

- การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

- มีผลการติดตามการไดงานทําของบัณฑิตที่ผานหลักสตูรสหกิจ

ศึกษา 

15 

 

 

6. มีนวัตกรรมเก่ียวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาทีน่ําไปใช 15  

7. มีผลงานในการถายทอดประสบการณที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินงานสหกิจศึกษาใหกับสถานศึกษาและสงัคมภายนอก 

15  

รวม 100  

 

หมายเหตุ  ตัดสิทธิ์สถานศึกษาที่เคยไดรับรางวัลประเภทนี้มาแลว  
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ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดาวรุง 

หัวขอ คะแนน หมายเหต ุ

1. การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

รวมทั้ง  จัดกิจกรรมในชวงกอน และหลังไปสหกิจศึกษา 

20   

2. มีการนําผลการประเมินการจัดสหกิจศึกษามาปรับปรุง/พัฒนา

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

15  

3. คณาจารยนิเทศผานการอบรมหลักสูตรที ่สกอ.เห็นชอบ  เพิ่มข้ึน

รอยละ 10 ของอาจารยทั้งหมดในหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา 

15 พิจารณาจากการนําเสนอ

เปนเอกสารของสถาบัน 

4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาและโครงงานของนักศึกษา โดยดผูลยอนหลัง 3 ป 

 (พ.ศ. 2558 – 2560) 

15 พิจารณาจากขอมูลแบบ

ประเมินความ พึงพอใจ 

5.  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา 15 พิจารณาจากการนําเสนอ

เปนเอกสารของสถาบัน 

6. มีการพัฒนาการ และการขยายผลการดําเนนิงานสหกิจศึกษา

จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา  จาํนวนนักศึกษา สหกิจศึกษา และ

จํานวนสถานประกอบการ เพิ่มข้ึนรอยละ 10 ของทุกๆ ปการศึกษา 

10 พิจารณาจากการนําเสนอ

เปนเอกสารของสถาบัน 

7. มีสถานประกอบการหลากหลายประเภท หรือมีสถานประกอบการ

ตางประเทศที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มข้ึนอยางชดัเจน 

หมายเหตุ :   

สถานประกอบการหลากหลาย  หมายถึง พื้นที่ ขนาด และประเภท 

10 พิจารณาจากการนําเสนอ

เปนเอกสารของสถาบัน 

รวม 100  
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ก. ประเภทสถานศึกษา 

ประเภทที่ 3 สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน 

หัวขอ คะแนน หมายเหต ุ

1. สถานศึกษามีนโยบายและความพรอมในการจัดสงนักศึกษาไปสหกิจ

ศึกษาตางประเทศ  โดยมีการเตรียมความพรอมใหคําแนะนําปรึกษาและ

สนับสนนุในสิง่ที่จําเปนแกนักศึกษา 

20 พิ จารณาจากเอกสารการ

นําเสนอของสถาบัน 

2. สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ  หนวยงาน  

และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมใหกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา

นานาชาติ  เชน  ความปลอดภัย  คาครองชีพ  การรักษาพยาบาล  การ

ประกันภัย (สุขภาพ/อุบัติเหตุ)  เปนตน  

 

15 พิจารณาจากเอกสารการ

นําเสนอของสถาบัน เชน    

การมีงบประมาณสนับสนุน

ใหกับนักศึกษาสําหรับการ

ทําสหกิจศึกษานานาชาติ 

เปนตน 

3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติตอการปฏิบตัิงานและ

โครงงานของนักศึกษา โดยดผูลยอนหลัง 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) 

15 พิจารณาจากขอมูลของแบบ

ประเมินความพงึพอใจจาก

สถาน-ประกอบการ 

4. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ 15  

5. มีผลงานในการถายทอดประสบการณ  และนวัตกรรมที่เก่ียวของกับ

การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาต ิ

15  

6. มีจํานวนสถานประกอบการในตางประเทศ  และจาํนวนนักศึกษาสหกิจ

ศึกษานานาชาติ  เพิ่มข้ึนรอยละ 10 ของทุกปการศึกษา รวมถึงมีสถาน

ประกอบการหลากหลาย  (สถานประกอบการมีหลายประเภท/เครือ

กิจการตั้งอยูในตางประเทศ ฯลฯ) 

20  

รวม 100  

 

หมายเหตุ     สหกิจศึกษานานาชาติ หมายถึง การดําเนินการสหกิจศึกษาที่สงนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  

                 ณ สถานประกอบการในตางประเทศ 
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ข. ประเภทนักศึกษา 

ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน 

หัวขอ คะแนน หมายเหต ุ

1. โครงงาน/ผลงาน  ไดรับการจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจากสถาน

ประกอบการ  ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอน

งาน มีการจัดสวัสดิการ และเบีย้เลี้ยงที่เหมาะสม 

10  

2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษา

มีโอกาสไดประยุกตใชวชิาความรู/ทักษะตามทีไ่ดเรียนมา 

10  

3. สถานประกอบการในตางประเทศพึงพอใจตอโครงงานที่นักศึกษา

รับผิดชอบ โดยเปนโครงงาน ทีน่ําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมใน

สถานประกอบการและเปนที่ยอมรับ 

20  

4. นักศึกษาเปนผูมีทักษะวิชาการ วิชาชีพ ปรับตัว ยอมรับ แกไข

สถานการณ   และทักษะการวางแผนอยางเปนรูปธรรม สามารถนํามาใช

เพื่อใหการดําเนินการ  สหกิจศึกษาของสถานประกอบการประสบ

ความสําเร็จ/มีการปรับปรุง อยางกาวกระโดด 

- มีการรายงานผลสะทอนกลับ (Refection) การปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา

ตอคณาจารย/คณะกรรมการฯของสถาบันการศึกษา เพื่อนํามาเปน

ขอมูลในการพัฒนาตอไป 

20 มุงเนนประเมนิคุณสมบตัิเฉพาะตัว

นักศึกษา ตัวอยางเชน  

1. หลักการทํางานของบุคคลทีม่ี 

ความรูความสามารถตางกัน      

(Inter-Disciplinary Team)  

2. การเปนผูมีแกนชีวิตที่สรางสรรค 

(Creative spirit) 

3. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

5. สถานประกอบการในตางประเทศเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา โดยนักศึกษามีความพรอมและผลงานการถายทอด

ประสบการณ/นวัตกรรมที่เก่ียวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

30 มุงเนนความตองการและความพึง

พอใจของสถานประกอบการตอ

ทักษะ      ขีดความสามารถของ

นักศึกษา (Competency) 3 ดาน 

คือ 

1. ความคิดสรางสรรค         

(Creative thinking) 

2. การเผชิญและแกปญหา   

(Problem solving) 

3. การทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

(Collaborative network) 

(คาคะแนนดานละ 10) 

6. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 10 พิจารณาจากเอกสาร และการ

นําเสนอ 

รวม 100*  

หมายเหตุ  1. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตางประเทศ ไมนอยกวา 3 เดือน (12 สัปดาห) และมีการปฏิบตัิเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง 

                   ในสถานประกอบการที่มีลักษณะงานเดียวกันในตางประเทศ จนครบกําหนด 4 เดือน (16 สัปดาห) 
* ในรอบคัดเลือกมีคะแนนการเขียนบทความ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน  

* ในรอบตัดสิน มีคะแนนการนําเสนอ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน 
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ค. ประเภทผูปฏิบัติงาน 

ประเภทที่ 5 ผูปฏิบัติงานสหกจิศึกษาดีเดนในสถานศึกษา  

หัวขอ คะแนน หมายเหต ุ

1. มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานใหงานดานสหกิจศึกษา  

ประสบความสาํเร็จ 

15 กําหนดเปนระดบัความสําเร็จ 

2. มีการตอยอดและพัฒนาเพื่อสรางนวตักรรมในการบริหารงาน           

ดานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง 

30 กําหนดเปนระดบัความสําเร็จ 

3. มีการถายทอดองคความรูทางดานการดําเนนิงานสหกิจศึกษา โดยมีการ

นํางานดานสหกิจศึกษาไปเผยแพรและมีการขยายผลสูสงัคมใหเกิดความ

ยั่งยืน  

30 มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร

ความรูทางดานสหกิจศึกษาตอ

บุคคลและหนวยงานทั่วไป 

4. เปนบุคคลที่ทาํใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา         

ประสบความสาํเร็จ ตามมาตรฐาน  และเปาหมายของสถานศึกษา 

25 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จํานวน

นักศึกษาสหกิจศึกษา  และ

สถานประกอบการ ที่เขารวม 

- นักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษา

เทียบกับจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมดในหลักสูตรสหกิจศึกษา

ของสถาบันการศึกษา 

- จํานวนสถานประกอบการที่

รับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ การ

จางงานจากสถานประกอบการ

ที่ไปปฏิบัตสิหกิจศึกษาในระยะ 

6 เดือน หลังสําเร็จการศึกษา 

(ยอนหลัง 1 ป) 

- กําหนดคาคะแนนความสําเร็จ 

โดยเร่ิมจาก baseline ที่รอยละ 

10 

รวม 100  

 

หมายเหตุ  ผูปฏิบัตงิาน หมายถึง บุคลากรผูทําหนาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ตั้งแตหัวหนา 

                 หนวยสหกิจศึกษา  ลงมาและผูสนบัสนุน รวมทัง้คณาจารยนิเทศดวย โดยใหคัดเลือกเพียงผูเดียว 
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ก. ประเภทผูปฏิบัติงาน 

ประเภทที่ 6 ผูปฏิบัติงานสหกจิศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ  

หัวขอ คะแนน หมายเหต ุ

1. มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานใหงานดานสหกิจศึกษา

ประสบความสาํเร็จ 

15 กําหนดเปนระดบัความสําเร็จ 

2. มีการถายทอดองคความรูทางดานการดําเนนิงานสหกิจศึกษา โดย

มีการนํางานดานสหกิจศึกษาไปเผยแพรและมีการขยายผลสูสงัคมให

เกิดความยั่งยืน 

30 มีหลักฐานแสดงผลการ

เผยแพรความรูทางดานสหกิจ

ศึกษาตอบุคคลและหนวยงาน

ทั่วไป 

3. มีการตอยอดและพัฒนาเพื่อสรางนวตักรรมสูสังคมในการบริหาร 

งานดานสหกิจศึกษาอยางตอเนือ่ง 

30 กําหนดเปนระดบัความสําเร็จ 

4. เปนบุคคลที่ทาํใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา

ประสบความสาํเร็จ   

25 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ 

จํานวนนักศึกษาที่เขามา

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพิ่มข้ึน

ในสถานประกอบการนัน้ 

- จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา

ที่ไดรับการจางงานจากสถาน

ประกอบการนั้น 

รวม 100  

 

หมายเหตุ  ผูปฏิบัตงิาน หมายถึง บุคลากรผูทําหนาที่ดูแลและใหการสนบัสนุนการดําเนนิงานสหกิจศึกษา 

                 ในสถานประกอบการนั้นๆ ตั้งแตหัวหนาหนวยงานที่ดูแลดานสหกิจศึกษาลงมาถึงพี่เลี้ยง  

                 และผูสนับสนนุ โดยใหคัดเลือกเพียงผูเดียว 
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ง. ประเภทสถานประกอบการ  

ประเภทที่ 7 สถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน 

ประเภทที่ 8 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน 

หัวขอ คะแนน หมายเหต ุ

1. การรวมดําเนินการสหกิจศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตองผาน - สถานประกอบการขนาดใหญ 

หมายถึง สถานประกอบการ   

ที่มีจํานวนแรงงานมากกวา  

200 คน 

 

- สถานประกอบการขนาดกลาง  

หมายถึง  สถานประกอบการที่

มีจํานวนแรงงาน 50 - 200 คน 

 

- สถานประกอบการขนาดเล็ก 

หมายถึง สถานประกอบการที่มี

จํานวนแรงงานต่ํากวา 50 คน 

 

2. การรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน 

• การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไมต่ํากวา 10 คน/ป                

(สําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ) 

• การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไมต่ํากวา 3 คน/ป                  

(สําหรับสถานประกอบการขนาดกลาง) 

• การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไมต่ํากวา 1 คน/ป                  

(สําหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก) 

• มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตองผาน 

3. มีนโยบายพรอมทั้งโครงสรางองคกรและจัดสรรทรัพยากร            

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง 

5 

4. จัด/มีผูนิเทศงานที่มีคุณวฒุิหรือประสบการณตรงตามสาขาวชิาชพี  

ของนักศึกษา 

15 

5. จัดใหมีคาตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสมและ           

ความปลอดภัยของนักศึกษา  

15 

6. จัดใหมีอุปกรณและเคร่ืองมือที่เหมาะสมตอการทํางานของนกัศึกษา 20 

7. มาตรฐานการดาํเนินงานสหกิจศึกษา 

- มีการปฐมนิเทศ การสอนงาน และการติดตามความกาวหนา ที่มี

ประสิทธิภาพ 

- มีการกําหนดบทบาท/หนาที่และความรับผิดชอบใหแกนักศึกษาใน 

สถานประกอบการเปรียบเสมือนพนักงานจริง 

- มีการจัดการสัมมนานาํเสนอผลงานของนักศึกษา และมผีูบริหารที่

เก่ียวของเขารวมรับฟง ไมนอยกวารอยละ 70 

35 

8. มีความพรอม และ/หรือ ผลงานในการถายทอดประสบการณ/

นวัตกรรมที่เก่ียวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษากับสังคมภายนอก 

10 

รวม 100  

 

 

 

 

 

 



9 

จ. ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกจิศึกษาดีเดน (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา)  

ประเภทที่ 9 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

หัวขอ คะแนน หมายเหต ุ

1. โครงงาน/งานประจาํไดรับการจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจาก

สถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยง

สอนงาน  

25  

2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษา

มีโอกาสไดประยุกตใชวชิาความรู/ทักษะตามทีไ่ดเรียนมา 

25  

3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน/ผลงาน 15  

4. เปนโครงงาน/ผลงาน  ทีน่ําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมใน

สถานประกอบการ 

35  

รวม 100*  

 

* ในรอบคัดเลือกมีคะแนนการเขียนบทความ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน  

* ในรอบตัดสิน มีคะแนนการนําเสนอ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

จ. ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกจิศึกษาดีเดน (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา)  

ประเภทที่ 10 ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ  

 

หัวขอ คะแนน หมายเหต ุ

1. โครงงานไดรับการจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ

ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลีย้งสอนงาน 

25  

2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษา มี

โอกาสไดใชวิชาความรู/ทักษะตามที่ไดเรียนมา 

25  

3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน/ผลงาน 15  

4. เปนงานที่นาํไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมในสถานประกอบการ 

-เปนงานประจําทีส่ามารถนําไปพัฒนาองคกร/หนวยงานไดอยางชัดเจน อาทิ 

ลดเวลาในการทํางานประจาํ/ลดตนทุนคาใชจาย 

35  

รวม 100*  

 

* ในรอบคัดเลือกมีคะแนนการเขียนบทความ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน  

* ในรอบตัดสิน มีคะแนนการนําเสนอ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน 
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จ. ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกจิศึกษาดีเดน (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา)  

ประเภทที่ 11 ดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา  (ที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา) 

 

หัวขอ คะแนน หมายเหต ุ

1. โครงงาน/ผลงานทีไ่ดรับมอบหมาย ไดรับความเห็นชอบและสนับสนนุเปนพิเศษ

จากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอน

งาน โดยเปนโครงงานทีส่รางจากความคิดสรางสรรคของนักศึกษา  

25  

2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษามีโอกาสได

ใชวิชาความรู/ทักษะตามทีไ่ดเรียนมา 

20  

3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน/ผลงาน   อันเนื่องมาจาก

คุณภาพของผลงานทีน่ําไปใชประโยชนได หรือมีศักยภาพในการนําไปใชประโยชน 

30  

4. สรางความคิดสรางสรรคใหกับองคกรในระหวางปฏิบตัิสหกิจศึกษาและ

กอใหเกิดการพัฒนานักนวัตกรรมใหกับประเทศ 

25  

รวม 100*  

 

* ในรอบคัดเลือกมีคะแนนการเขียนบทความ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน  

* ในรอบตัดสิน มีคะแนนการนําเสนอ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน 
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(จากขอบกระดาษ) 
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กระดาษ) 

81 mm 

1. (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ นกัศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย ชื่อ สกุล สาขาวิชา และมหาวทิยาลัย) 

2. (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผูนิเทศงานของสถานประกอบการ ประกอบดวย ชื่อ สกุล ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด และชื่อสถานประกอบการ) 

3. (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ อาจารยนเิทศงาน ประกอบดวย ชื่อ สกุล ตาํแหนงทางวชิาการ หนวยงานที่สังกัด/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย) 

 

รูปแบบและตัวอยางของบทความสําหรับ 

การประกวดแขงขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเดน  
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บทคัดยอ 
 บทความนี้กลาวเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสงบทความ เพื่อ

เสนอตอคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดแขงขันโครงงาน/งาน   

สหกิจศึกษาดีเดน ผูสงบทความจะตองยึดรูปแบบตามบทความน้ีอยาง

เครงครัด บทความใดที่รูปแบบไมถูกตอง จะถูกสงคืนและไมรับพิจารณา 

บทคัดยอภาษาไทย  หรือภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะผลงานประเภท

นานาชาติ)  ควรมีเพียงยอหนาเดียว และความยาวไมเกิน 25 บรรทัด 

 

คําสําคัญ: รูปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร

ดังนี้ 

 

Abstract  (มีเฉพาะผลงานสหกิจศึกษาประเภทนานาชาติ) 
 This article describes a submission procedure and a 

format of the manuscript for the COOP RT’56. Authors are 

required to strictly follow the guidelines provided here: 

otherwise, the manuscript will be rejected immediately and 

not be considered again. A good abstract should have only 

one paragraph. Both Thai and English abstracts are required; 

the length of each should not exceed 25 lines. 
 

Keywords:  submission procedure, manuscript format, font 

size, font style, blank line 

 

                

1. คํานํา 
 การเขียนบทความจะตองประกอบดวยสวนตางๆ ตามลําดับ

ตอไปนี้คือ ชื่อเร่ืองภาษาไทย ชื่อผูเขียนบทความ สถาบัน ที่อยูสถาบัน

อยางละเอียด บทคัดยอภาษาไทย  ในกรณีเปนผลงานสหกิจศึกษา

นานาชาติ  ตองมี Abstract เปนภาษาอังกฤษดวย เน้ือเรื่องแบงเปน   

บทนํา หลักการ/เหตุผล  วิธีการหรือทฤษฎีที่เก่ียวของ  ผลที่ไดรับหรือ

ผลจากการทดสอบไดประโยชนอยางไร   

2. คําแนะนําการเขียนและพิมพ 

2.1 คําแนะนําท่ัวไป 
 บทความที่ เ สนอจะตอ งพิ มพ เป นภาษา ไทย  ห รือ

ภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่กําหนด ซ่ึงพรอมที่จะนําไปถายเพลท เพื่อ

พิมพออฟเซ็ตไดทันที ความยาวไมเกิน 6 หนา 

 การพิมพใหพิมพลงบนกระดาษ A4 โดยพิมพเปน          

2 คอลัมน ตามรูปแบบบทความนี้ ขนาดของคอลัมนเปนไปตามที่

กําหนด จะตองพิมพดวยเคร่ืองพิมพเลเซอรที่มีความละเอียดไม     

นอยกวา 300 dpi 

 ใหพิมพโดยไมเวนบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวขอใหมใหเวน      

1 บรรทัด และจะตองพิมพใหเต็มคอลัมนกอนที่จะขึ้นคอลัมนใหมหรือ

ขึ้นหนาใหม หามเวนที่เหลือไววางเปลา 

 การลําดับหัวขอในสวนของเนื้อเร่ือง ใหใสเลขกํากับ โดย

ใหบทนําเปนหัวขอหมายเลข 1 และหากมีการแบงหัวขอยอย ก็ใหใช

เลขระบบทศนิยมกํากับหัวขอยอย เชน 2.1 เปนตน 

 

2.2 ขนาดตัวอักษรและการเวนระยะ 
 พิมพบทความภาษาไทยดวยตัวอักษรรูปแบบ “TH Sarabun 

PSK” หรือใกลเคียง 

 ชื่อเร่ืองบทความ ใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 16 พอยน 

 ชื่อผูเขียน สถาบัน ใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 12 พอยน 

 ชื่อหัวขอยอย ใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 14 พอยน 

 บทคัดยอและเนื้อความตางๆ ใชตัวอักษรขนาด 12 พอยน  

 สมการตางๆ ใหใชตัวอักษรขนาด 14 พอยน หรือตัวอักษร 

TH Sarabun PSK ขนาด 14 พอยน  

 การเวนระยะบรรทัดหางในแนวต้ัง ใหเลือกแบบ Exactly 

16 พอยน เนื้อเร่ืองในแตละบรรทัดใหจัดเรียงชิดซายและขวาอยาง

สวยงาม 

 

TH Sarabun PSK # 16 

TH Sarabun PSK # 12 

เวนระยะ 1 บรรทัด เมื่อขึ้นหวัขอใหม 



2.3 ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง และชื่อหัวขอ 
 การพิมพชื่อเร่ือง ใหวางไวตําแหนงกลางหนากระดาษ แบบ

คอลัมนเด่ียว เร่ิมจากชื่อเร่ืองภาษาไทย ขึ้นบรรทัดใหมเปนชื่อเร่ือง

ภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผู เขียนและสถาบันใหพิมพไวใตชื่อเ ร่ืองและอยูกลาง

หนากระดาษ แบบคอลัมนเด่ียว ระบุที่อยูของที่ทํางานอยางละเอียด ระบุ

หมายเลขโทรศัพท ระบุหมายเลขโทรสาร (ถามี) ระบุ E-mail (ถามี) 

 ไมตองระบุตําแหนงทางวิชาการหรือสถานะของนักศึกษาใดๆ 

ทั้งส้ิน 

 ชื่อหัวขอยอยตางๆ ใหวางตําแหนงชิดขอบซาย 

 

2.4 การจัดทํารูปภาพ 
 รูปภาพจะตองมีความกวางไมเกิน 81 มิลลิเมตร เพื่อใหลงใน

หนึ่งคอลัมนได หรือในกรณีจําเปนจริงๆ เพื่อรักษารายละเอียดในภาพอาจ

ยอมใหมีความกวางไดเต็มหนากระดาษ (กวาง 168 มิลลิเมตร) 

 ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะตองมีขนาดใหญสามารถอานได

สะดวก และตองไมเล็กกวาตัวอักษรในเนื้อเร่ือง 

 รูปภาพทุกรูปจะตองมีหมายเลขและคําบรรยายไตภาพ 

หมายเลขและคําบรรยายรวมกันแลวควรจะมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด 

 คําบรรยายใตภาพ หามใชคําวา “แสดง” เชน หามเขียนวา”

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ...” 

 ที่ถูกตองควรเปน “รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวาง...” 

 รูปลายเสนจะตองเปนเสนหมึกดํา สวนรูปถายควรจะเปนรูป

ขาวดําที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมใหได รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเทาที่

จําเปนเทานั้น เชน ภาพถายรูปคล่ืนจากออสซิลโลสโคปท่ีปรากฏใหเห็น

เฉพาะจอภาพ เปนตน และเพื่อความสวยงามใหเวนบรรทัดเหนือรูปภาพ 

1 บรรทัด และเวนใตคําบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 

 

2.5 การเขียนสมการ 
 สมการทุกสมการจะตองมีหมายเลขกํากับอยูภายในวงเล็บ 

และเรียงลําดับที่ถูกตอง ตําแหนงของหมายเลขสมการจะตองอยูชิดขอบ

ดานขวาของคอลัมน ดังตัวอยางนี้ 

 

  a b c+ =     (1) 

 

 เร่ิมเขียนคําอธิบายต้ังแตบรรทัดนี้ 

 

2.6 การจัดทําตาราง 
 ตัวอักษรในตารางจะตองไมเล็กกวาตัวอักษรในเนื้อเร่ือง ควรตี

เสนกรอบตารางดวยหมึกดําใหชัดเจน 

 ตารางทุกตารางจะตองมีหมายเลขและคําบรรยายกํากับเหนือ

ตาราง หมายเลขกํากับและคําบรรยายนี้รวมกันแลว ควรมีความยาวไมเกิน 

2 บรรทัด ในคําบรรยายเหนือตารางหามใชคําวา “แสดง” เชนเดียวกับ

กรณีรูปภาพ 

 เพื่อความสวยงาม ใหเวนบรรทัดเหนือคําบรรยายตาราง 1 

บรรทัด และเวนบรรทัดใตตาราง 1 บรรทัด 

2.7 การอางอิงและเอกสารอางอิง 
 การอางอิงในบทความ ใหใชเคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม เชน 

[2] จะตองเรียงลําดับหมายเลขอางอิงจากหมายเลขนอยไปสูหมายเลข

มากใหถูกตอง การอางอิงหมายเลขที่มีลําดับติดตอกับใหใชรูปแบบ

ดังนี้ [1-5] โดยตองระบุชื่อบทความที่อางอิงใหชัดเจน ใหจัดรายการ

อางอิงใหอยูในแนวตรง โดยเวนระยะจากขอบซายใหตรงกันทุก

รายการ 

 

2.8 ความยาวของบทความ 
 เมื่อรวมทุกสวนแลว แตละบทความมีความยาวดังนี้ 

บทความทั่วไปมีความยาวไมเกิน 6 หนากระดาษ A4  

 

 

3. กรณีบทความภาษาอังกฤษ 
 ใชรูปแบบเดียวกับบทความภาษาไทย 

 

 

4. สรุป 
 ผูเขียนบทความกรุณาตรวจบทความอยางรอบคอบโดยใช

เวลาอยางพอเพียง กอนสงใหกรรมการพิจารณา จะทําใหบทความของ

ทานมีคุณภาพสูงและผานการพิจารณาไดงายขึ้น 

 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูเขียนบทความทุกทานที่ใหความรวมมือรักษา

ระเบียบการเขยีนบทความอยางเครงครัด 

 

เอกสารอางอิง 
[1] S. Hiranvarodom, “Modeling of 

Strategy for Photovoltaic 

Development and Dissemination in 
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Photovoltaic Energy Conversion, 

Osaka, Japan, May 11-18, 2003. 
 

ประวัติผูเขยีนบทความ ใหผูเขียนบทความทุกทานเขยีนชื่อ ประวัติ

โดยยอและงานวจิัยที่สนใจพรอมทั้งสแกนรูปถาย  
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