กําหนดการสงผลงานเขาประกวดสหกิจศึกษาดีเดน พ.ศ.๒๕๖๒
สําหรับสถาบันการศึกษา ในเครือขายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กําหนดการ
กิจกรรม
วันจันทรที่ สถาบันการศึกษาในขายฯ จัดสงรายละเอียดผลงานดานสหกิจศึกษา
4 มี.ค. 62 1. ประเภทสถาบัน สงไดประเภทละ 1 แหง (ตอบประเด็นคําถาม)
2. ประเภทผูปฏิบัติงาน สงไดประเภทละ 1 คน (ตอบประเด็นคําถาม)
(วันสุดทาย 3. ประเภทสถานประกอบการ สงได ประเภทละ 1 แหง (ตอบประเด็นคําถาม)
ในการรับผลงาน 4. ประเภทนักศึกษา และประเภทโครงงาน/ผลงาน ซึ่งออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
และภาคเรียนที่ 1/2561 (ตอบประเด็นคําถามและเขียนบทความทางวิชาการ)
เขาประกวด)
4.1 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน จัดสงไดไมเกิน 2 ผลงาน
4.2 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเดน จัดสงไดไมเกิน 2 ผลงาน/ประเภท
หมายเหตุ
- ขอมูลที่สงเขาประกวดทุกผลงานตองตอบประเด็นคําถามตามเกณฑการใหคะแนน
- download รูปแบบ บทความทางวิชาการ และประเด็นคําถามไดจากเวปไซด www.coop.rmutt.ac.th
(มีคะแนนการเขียนบทความทางวิชาการ ในรอบคัดเลือก และคะแนนการนําเสนอผลงานในรอบตัดสิน)
- สงขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word พรอมแบบ pdf จัดสงมาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทาง QR Code
หรือลิ้งนี้เทานั้น)

วันจันทรที่
11 มี.ค.62
วันจันทรที่
18 มี.ค.6๒
วันพุธที่
20 มี.ค.6๒

หรือลิ้ง https://goo.gl/LzocKA (อัพโหลดสงขอมูลเขาประกวด ทาง QR Code

- ขอใหจัดสงในภาพรวมของสถาบันการศึกษาหากมีวิทยาเขตในสังกัดขอใหรวบรวมและจัดสงในนามสถาบัน
- ขอแนะนําการตั้งชื่อไฟลงาน :
เชน สงประกวดประเภทที่ 9 ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับโปรแกรมการวัดชั่งตวงวัตถุดิบการ
ผลิตเบเกอรี่ในโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาเจาของผลงาน นายศึกษาใจดี /นายสหกิจ สหศาสตร
ใหตั้งชื่อไฟล : ป.9-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ-บทความ
ป.9-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ-คําถาม
ทั้งนี้ เนื่องจากการดําเนินงานที่ผา นมาผูส งผลงานเขาประกวดตั้งชื่อไฟลยาวเกินไปทําใหพบปญหาไมสามารถเปดไฟล
งานได
สํานักงานเครือขายฯ (มทร.ธัญบุรี) จัดสง
1. รายละเอียดผลงานประเภทสถาบัน, ผูปฏิบตั ิงาน, สถานประกอบการ ใหกับคณะกรรมการ
เพื่อทําการใหคะแนนและตัดสิน
2. รายละเอียดผลงานประเภทนักศึกษา, โครงงาน/ผลงาน ใหกับคณะกรรมการ เพื่อทําการใหคะแนนและคัดเลือก
คณะกรรมการสงผลการตัดสินและผลการคัดเลือก กลับมายัง สํานักงานเครือขาย (มทร.ธัญบุรี)
ประกาศผลทางเวปไซด www.coop.rmutt.ac.th
- ประกาศผลรอบตัดสิน สําหรับประเภทสถาบัน, ผูปฏิบัติงาน, สถานประกอบการ
- ประกาศผลรอบแรก สําหรับการประกวดประเภทนักศึกษา, โครงงาน/ผลงาน (คัดเหลือ 6 ผลงาน/ประเภท), (งานที่ผานการ
คัดเลือกในรอบแรก สามารถทําสื่อประกอบการนําเสนอ หรือชิ้นงาน/ผลงาน/โปสเตอร มาแสดงในวันเสนอผลงานได

วันจันทรที่
25 มี.ค.6๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สงขอมูลผลงานที่ผานเขารอบตัดสิน ใหคณะกรรมการตัดสินผลงานทําการพิจารณาเบื้องตน

วันอังคารที่
๒ เม.ย. 6๒

ตัดสินรอบสุดทายสําหรับประเภทนักศึกษา, โครงงาน/ผลงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาของผลงานประเภทที่ 4, 9, 10, 11 ที่ผานการคัดเลือกรอบแรกนําเสนอ
ผลงานตอคณะกรรมการตัดสินผลงาน
เวลา ๑4.00-1๖.00 น. ประกาศผลการตัดสิน และ มอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเดน พ.ศ.๒๕๖๒
สําหรับสถาบันการศึกษา ในเครือขายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน ทุกประเภท

สรุปขอมูลที่ตองสงเขาประกวดของแตละประเภท
จํานวนที่สงได/
ประเภทผลงาน
ขอมูลที่ตองสง
สถาบันการศึกษา
ประเภทที่ ๑ สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน

ไมเกิน 1 ผลงาน

ประเภทที่ ๒ สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดาวรุง

ไมเกิน 1 ผลงาน

ประเภทที่ ๓ สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษา
นานาชาติดีเดน

ไมเกิน 1 ผลงาน

ประเภทที่ ๔ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
ประเภทที่ ๕ ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนใน
สถานศึกษา
ประเภทที่ ๖ ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถาน
ประกอบการ
ประเภทที่ ๗ สถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนินกา
รสหกิจศึกษาดีเดน
ประเภทที่ ๘ สถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอม ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
ประเภทที่ ๙ โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ประเภทที่ ๑๐ โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร และการจัดการ
ประเภทที่ ๑๑ โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานนวัตกรรม
สหกิจศึกษา

ไมเกิน 2 ผลงาน

การตอบประเด็นคําถาม

การตอบประเด็นคําถาม
+ บทความทางวิชาการ
+ใบสมัครฯ

ไมเกิน 1 ผลงาน
ไมเกิน 1 ผลงาน
การตอบประเด็นคําถาม
ไมเกิน 1 ผลงาน
ไมเกิน 1 ผลงาน
ไมเกิน 2 ผลงาน
ไมเกิน 2 ผลงาน
ไมเกิน 2 ผลงาน

หมายเหตุ

การตอบประเด็นคําถาม
+ บทความทางวิชาการ
+ ใบสมัครฯ

สงขอมูลแบบ
ไฟล word
และแบบไฟล
.pdf

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
การจัดประกวดแขงขันสหกิจศึกษาดีเดน พ.ศ. 2562
สําหรับสถาบันการศึกษา ในเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
วันที่ 2 เมษายน 2562
จัดงานโดย
สํานักงานเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
รวมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
******************************************
1. ประเภท
ก. ประเภทสถานศึกษา
ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดาวรุง
ประเภทที่ 3 สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
ข. ประเภทนักศึกษา
ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
ค. ประเภทผูปฏิบัติงาน
ประเภทที่ 5 ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา
ประเภทที่ 6 ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ
ง. ประเภทสถานประกอบการ
ประเภทที่ 7 สถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
ประเภทที่ 8 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
จ. ประเภทโครงงาน/ผลงาน
ประเภทที่ 9 โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเภทที่ 10 โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ
ประเภทที่ 11 โครงงาน/ผลงานดีเดน ดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา
รวมทั้งสิ้น 11 ประเภท
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ก. ประเภทสถานศึกษา
ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
หัวขอ
1.
• รอยละ 50 ของหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษาและ
หลักสูตรผานการรับรองจาก สกอ. และองคกรวิชาชีพ
• รอยละ 50 ของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มีรายวิชา
สหกิจศึกษาเลือกที่จะไปปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
2. มีนโยบาย โครงสราง และมาตรการสงเสริมแรงจูงใจใหกับ
คณาจารยและนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. มีจํานวนอาจารยนิเทศทีผ่ านการอบรมในหลักสูตรที่ สกอ.
เห็นชอบ ไมนอยกวารอยละ 50 ของอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
ทั้งหมด
4. แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา และโครงงานของนักศึกษา
5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- มีการนําระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษามาใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
- การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- มีผลการติดตามการไดงานทําของบัณฑิตที่ผา นหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา
6. มีนวัตกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาทีน่ ําไปใช
7. มีผลงานในการถายทอดประสบการณที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาใหกับสถานศึกษาและสังคมภายนอก
รวม
หมายเหตุ

ตัดสิทธิ์สถานศึกษาที่เคยไดรับรางวัลประเภทนี้มาแลว

คะแนน
ตองผาน
ตองผาน

หมายเหตุ
ให พิ จ ารณาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
หลั ก สู ต รสหกิ จ ศึ ก ษา และการ
เพิ่มขึ้นของนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ดวย (โดยมีรายงานประกอบ)

15
20

พิจารณาจากการนําเสนอเปน
เอกสารของสถาบัน

20

พิจารณาวัดจากขอมูลแบบ
ประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ

15

15
15
100
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ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดาวรุง
หัวขอ
1. การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
รวมทั้ง จัดกิจกรรมในชวงกอน และหลังไปสหกิจศึกษา
2. มีการนําผลการประเมินการจัดสหกิจศึกษามาปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. คณาจารยนิเทศผานการอบรมหลักสูตรที่ สกอ.เห็นชอบ เพิ่มขึ้น
รอยละ 10 ของอาจารยทั้งหมดในหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา
4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและโครงงานของนักศึกษา โดยดูผลยอนหลัง 3 ป
(พ.ศ. 2558 – 2560)
5. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
6. มีการพัฒนาการ และการขยายผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา
จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา จํานวนนักศึกษา สหกิจศึกษา และ
จํานวนสถานประกอบการ เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของทุกๆ ปการศึกษา
7. มีสถานประกอบการหลากหลายประเภท หรือมีสถานประกอบการ
ตางประเทศที่รบั นักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
หมายเหตุ :
สถานประกอบการหลากหลาย หมายถึง พื้นที่ ขนาด และประเภท
รวม

คะแนน
20

หมายเหตุ

15
15
15

15
10

10

100

พิจารณาจากการนําเสนอ
เปนเอกสารของสถาบัน
พิจารณาจากขอมู ลแบบ
ประเมินความ พึงพอใจ
พิจารณาจากการนําเสนอ
เปนเอกสารของสถาบัน
พิจารณาจากการนําเสนอ
เปนเอกสารของสถาบัน
พิจารณาจากการนําเสนอ
เปนเอกสารของสถาบัน
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ก. ประเภทสถานศึกษา
ประเภทที่ 3 สถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
หัวขอ
1. สถานศึกษามีนโยบายและความพรอมในการจัดสงนักศึกษาไปสหกิจ
ศึกษาตางประเทศ โดยมีการเตรียมความพรอมใหคําแนะนําปรึกษาและ
สนับสนุนในสิง่ ที่จําเปนแกนักศึกษา
2. สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ หนวยงาน
และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมใหกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา
นานาชาติ เชน ความปลอดภัย คาครองชีพ การรักษาพยาบาล การ
ประกันภัย (สุขภาพ/อุบัติเหตุ) เปนตน

คะแนน
20

หมายเหตุ
พิ จารณาจากเอกสารการ
นําเสนอของสถาบัน

15

พิ จ ารณาจากเอกสารการ
นํ า เสนอของสถาบั น เช น
การมีงบประมาณสนับสนุน
ให กับ นั กศึ กษาสํ า หรั บ การ
ทํ า สหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ
เปนตน
พิจารณาจากขอมูลของแบบ
ประเมินความพึงพอใจจาก
สถาน-ประกอบการ

3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติตอการปฏิบตั ิงานและ
โครงงานของนักศึกษา โดยดูผลยอนหลัง 3 ป (พ.ศ. 2558-2560)

15

4. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
5. มีผลงานในการถายทอดประสบการณ และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
6. มีจํานวนสถานประกอบการในตางประเทศ และจํานวนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษานานาชาติ เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของทุกปการศึกษา รวมถึงมีสถาน
ประกอบการหลากหลาย (สถานประกอบการมีหลายประเภท/เครือ
กิจการตั้งอยูในตางประเทศ ฯลฯ)
รวม

15
15

หมายเหตุ

20

100

สหกิจศึกษานานาชาติ หมายถึง การดําเนินการสหกิจศึกษาที่สงนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในตางประเทศ
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ข. ประเภทนักศึกษา
ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเดน
หัวขอ
1. โครงงาน/ผลงาน ไดรับการจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจากสถาน
ประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอน
งาน มีการจัดสวัสดิการ และเบีย้ เลี้ยงที่เหมาะสม
2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษา
มีโอกาสไดประยุกตใชวชิ าความรู/ทักษะตามทีไ่ ดเรียนมา
3. สถานประกอบการในตางประเทศพึงพอใจตอโครงงานที่นักศึกษา
รับผิดชอบ โดยเปนโครงงาน ทีน่ ําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมใน
สถานประกอบการและเปนที่ยอมรับ
4. นักศึกษาเปนผูมีทักษะวิชาการ วิชาชีพ ปรับตัว ยอมรับ แกไข
สถานการณ และทักษะการวางแผนอยางเปนรูปธรรม สามารถนํามาใช
เพื่อใหการดําเนินการ สหกิจศึกษาของสถานประกอบการประสบ
ความสําเร็จ/มีการปรับปรุง อยางกาวกระโดด
- มีการรายงานผลสะทอนกลับ (Refection) การปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ตอคณาจารย/คณะกรรมการฯของสถาบันการศึกษา เพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการพัฒนาตอไป

คะแนน
10

หมายเหตุ

10
20

20

5. สถานประกอบการในตางประเทศเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ของนั ก ศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษามี ค วามพร อ มและผลงานการถ า ยทอด
ประสบการณ/นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา

30

6. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ

10

มุงเนนประเมินคุณสมบัติเฉพาะตัว
นักศึกษา ตัวอยางเชน
1. หลักการทํางานของบุคคลทีม่ ี
ความรูความสามารถตางกัน
(Inter-Disciplinary Team)
2. การเปนผูมีแกนชีวิตที่สรางสรรค
(Creative spirit)
3. การทํางานเปนทีม (Teamwork)
มุงเนนความตองการและความพึง
พอใจของสถานประกอบการตอ
ทักษะ ขีดความสามารถของ
นักศึกษา (Competency) 3 ดาน
คือ
1. ความคิดสรางสรรค
(Creative thinking)
2. การเผชิญและแกปญหา
(Problem solving)
3. การทํางานรวมกับผูอื่นได
(Collaborative network)
(คาคะแนนดานละ 10)
พิจารณาจากเอกสาร และการ
นําเสนอ

รวม
100*
หมายเหตุ 1. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตางประเทศ ไมนอยกวา 3 เดือน (12 สัปดาห) และมีการปฏิบตั ิเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง
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 ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานศึกษา
หัวขอ
1. มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานใหงานดานสหกิจศึกษา
ประสบความสําเร็จ
2. มีการตอยอดและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมในการบริหารงาน
ดานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง
3. มีการถายทอดองคความรูทางดานการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยมีการ
นํางานดานสหกิจศึกษาไปเผยแพรและมีการขยายผลสูสงั คมใหเกิดความ
ยั่งยืน
4. เปนบุคคลที่ทาํ ใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จ ตามมาตรฐาน และเปาหมายของสถานศึกษา

รวม
หมายเหตุ

คะแนน
15

หมายเหตุ
กําหนดเปนระดับความสําเร็จ

30

กําหนดเปนระดับความสําเร็จ

30

มีหลักฐานแสดงผลการเผยแพร
ความรูทางดานสหกิจศึกษาตอ
บุคคลและหนวยงานทั่วไป
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ จํานวน
นักศึกษาสหกิจศึกษา และ
สถานประกอบการ ที่เขารวม
- นักศึกษาที่เขารวมสหกิจศึกษา
เทียบกับจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดในหลักสูตรสหกิจศึกษา
ของสถาบันการศึกษา
- จํานวนสถานประกอบการที่
รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ การ
จางงานจากสถานประกอบการ
ที่ไปปฏิบัตสิ หกิจศึกษาในระยะ
6 เดือน หลังสําเร็จการศึกษา
(ยอนหลัง 1 ป)
- กําหนดคาคะแนนความสําเร็จ
โดยเริ่มจาก baseline ที่รอยละ
10

25

100

ผูปฏิบัตงิ าน หมายถึง บุคลากรผูทําหนาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ตั้งแตหัวหนา
หนวยสหกิจศึกษา ลงมาและผูสนับสนุน รวมทัง้ คณาจารยนิเทศดวย โดยใหคัดเลือกเพียงผูเดียว
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ก. ประเภทผูปฏิบัติงาน
ประเภทที่ 6 ผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเดนในสถานประกอบการ
หัวขอ
คะแนน
1. มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานใหงานดานสหกิจศึกษา
15
ประสบความสําเร็จ
2. มีการถายทอดองคความรูทางดานการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดย
30
มีการนํางานดานสหกิจศึกษาไปเผยแพรและมีการขยายผลสูสงั คมให
เกิดความยั่งยืน
3. มีการตอยอดและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมสูสังคมในการบริหาร
งานดานสหกิจศึกษาอยางตอเนือ่ ง
4. เปนบุคคลที่ทาํ ใหการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จ

รวม
หมายเหตุ

30
25

หมายเหตุ
กําหนดเปนระดับความสําเร็จ
มีหลักฐานแสดงผลการ
เผยแพรความรูทางดานสหกิจ
ศึกษาตอบุคคลและหนวยงาน
ทั่วไป
กําหนดเปนระดับความสําเร็จ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ
จํานวนนักศึกษาที่เขามา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น
ในสถานประกอบการนัน้
- จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
ที่ไดรับการจางงานจากสถาน
ประกอบการนั้น

100

ผูปฏิบัตงิ าน หมายถึง บุคลากรผูทําหนาที่ดูแลและใหการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการนั้นๆ ตั้งแตหัวหนาหนวยงานที่ดูแลดานสหกิจศึกษาลงมาถึงพี่เลี้ยง
และผูสนับสนุน โดยใหคัดเลือกเพียงผูเดียว
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ง. ประเภทสถานประกอบการ
ประเภทที่ 7 สถานประกอบการขนาดใหญ ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
ประเภทที่ 8 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน
หัวขอ
คะแนน
หมายเหตุ
1. การรวมดําเนินการสหกิจศึกษาไมนอยกวา 2 ป
2. การรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน
• การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไมต่ํากวา 10 คน/ป
(สําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ)
• การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไมต่ํากวา 3 คน/ป
(สําหรับสถานประกอบการขนาดกลาง)
• การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไมต่ํากวา 1 คน/ป
(สําหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก)
• มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. มีนโยบายพรอมทั้งโครงสรางองคกรและจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง
4. จัด/มีผูนิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณตรงตามสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
5. จัดใหมีคาตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสมและ
ความปลอดภัยของนักศึกษา
6. จัดใหมีอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมตอการทํางานของนักศึกษา
7. มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา
- มีการปฐมนิเทศ การสอนงาน และการติดตามความกาวหนา ที่มี
ประสิทธิภาพ
- มีการกําหนดบทบาท/หนาที่และความรับผิดชอบใหแกนักศึกษาใน
สถานประกอบการเปรียบเสมือนพนักงานจริง
- มีการจัดการสัมมนานําเสนอผลงานของนักศึกษา และมีผูบริหารที่
เกี่ยวของเขารวมรับฟง ไมนอยกวารอยละ 70
8. มีความพรอม และ/หรือ ผลงานในการถายทอดประสบการณ/
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกิจศึกษากับสังคมภายนอก
รวม

ตองผาน
ตองผาน

- สถานประกอบการขนาดใหญ
หมายถึง สถานประกอบการ
ที่มีจํานวนแรงงานมากกวา
200 คน
- สถานประกอบการขนาดกลาง
หมายถึง สถานประกอบการที่
มีจํานวนแรงงาน 50 - 200 คน

5
15
15
20
35

10
100

- สถานประกอบการขนาดเล็ก
หมายถึง สถานประกอบการที่มี
จํานวนแรงงานต่ํากวา 50 คน
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จ. ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเดน (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา)
ประเภทที่ 9 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หัวขอ

คะแนน

1. โครงงาน/งานประจําไดรบั การจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจาก
สถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยง
สอนงาน
2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษา
มีโอกาสไดประยุกตใชวชิ าความรู/ทักษะตามทีไ่ ดเรียนมา
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน/ผลงาน
4. เปนโครงงาน/ผลงาน ทีน่ ําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมใน
สถานประกอบการ
รวม

25

* ในรอบคัดเลือกมีคะแนนการเขียนบทความ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน
* ในรอบตัดสิน มีคะแนนการนําเสนอ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน

25
15
35
100*

หมายเหตุ

10

จ. ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเดน (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา)
ประเภทที่ 10 ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ
หัวขอ
1. โครงงานไดรับการจัดระบบการทํางานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ
ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลีย้ งสอนงาน
2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษา มี
โอกาสไดใชวิชาความรู/ทักษะตามที่ไดเรียนมา
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน/ผลงาน
4. เปนงานที่นาํ ไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมในสถานประกอบการ
-เปนงานประจําทีส่ ามารถนําไปพัฒนาองคกร/หนวยงานไดอยางชัดเจน อาทิ
ลดเวลาในการทํางานประจํา/ลดตนทุนคาใชจา ย
รวม
* ในรอบคัดเลือกมีคะแนนการเขียนบทความ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน
* ในรอบตัดสิน มีคะแนนการนําเสนอ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน

คะแนน
25
25
15
35

100*

หมายเหตุ
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จ. ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเดน (มีอายุไมเกิน 2 ปการศึกษา)
ประเภทที่ 11 ดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา (ที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา)
หัวขอ
1. โครงงาน/ผลงานทีไ่ ดรับมอบหมาย ไดรับความเห็นชอบและสนับสนุนเปนพิเศษ
จากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอน
งาน โดยเปนโครงงานทีส่ รางจากความคิดสรางสรรคของนักศึกษา
2. การดําเนินงานมีความถูกตอง มีระเบียบแบบแผน และทําใหนักศึกษามีโอกาสได
ใชวิชาความรู/ทักษะตามทีไ่ ดเรียนมา
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอโครงงาน/ผลงาน อันเนื่องมาจาก
คุณภาพของผลงานทีน่ ําไปใชประโยชนได หรือมีศักยภาพในการนําไปใชประโยชน
4. สรางความคิดสรางสรรคใหกับองคกรในระหวางปฏิบตั สิ หกิจศึกษาและ
กอใหเกิดการพัฒนานักนวัตกรรมใหกับประเทศ
รวม
* ในรอบคัดเลือกมีคะแนนการเขียนบทความ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน
* ในรอบตัดสิน มีคะแนนการนําเสนอ 20 คะแนน รวมเปน 120 คะแนน

คะแนน
25

20
30
25
100*

หมายเหตุ

TH Sarabun PSK # 16

29 mm
(จากขอบกระดาษ)

รูปแบบและตัวอยางของบทความสําหรับ
การประกวดแขงขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเดน
Manuscript Preparation Guidelines for the Papers Submitted to COOP Contest
วัชรี อุตตะมะ 1, สมชาย สุคนธสวัสดิ์2, ดร.กิตติวัณณ นิ่มเกิดผล3
สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู 1 ถนนรังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ศูนยวทิ ยาศาสตร-รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

บทคัดยอ

TH Sarabun PSK # 12

บทความนี้กลาวเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสงบทความ เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการตั ดสิน ผลงานการประกวดแข งขันโครงงาน/งาน
สหกิจ ศึก ษาดีเดน ผู ส งบทความจะต องยึ ดรู ปแบบตามบทความนี้ อย าง
เครงครัด บทความใดที่รูปแบบไมถูกตอง จะถูกสงคืนและไม รับพิจารณา
บทคัดยอภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะผลงานประเภท
นานาชาติ) ควรมีเพียงยอหนาเดียว และความยาวไมเกิน 25 บรรทัด

2. คําแนะนําการเขียนและพิมพ
2.1 คําแนะนําทั่วไป

บทความที่ เ สนอจะต อ งพิ ม พ เ ป น ภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่กําหนด ซึ่งพรอมที่จะนําไปถายเพลท เพื่อ
พิมพออฟเซ็ตไดทันที ความยาวไมเกิน 6 หนา
การพิ ม พ ใ ห พิ ม พ ล งบนกระดาษ A4 โดยพิ ม พ เ ป น
2 คอลั ม น ตามรู ป แบบบทความนี้ ขนาดของคอลั ม น เป นไปตามที่
6 mm
กํ า หนด จะต อ งพิ ม พ ด ว ยเครื่ อ งพิ ม พ เ ลเซอร ที่ มี ค วามละเอี ย ดไม
81 mm
21 mm
คําสําคัญ: รูปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร
นอยกวา 300 dpi
(จากขอบ
ดังนี้
ให พิ ม พ โ ดยไม เ ว น บรรทั ด เมื่ อ จะขึ้ น หั ว ข อ ใหม ใ ห เ ว น
กระดาษ)
1 บรรทัด และจะตองพิมพใหเต็มคอลัมนกอนที่จะขึ้นคอลัมนใหมหรือ
ขึ้นหนาใหม หามเวนที่เหลือไววางเปลา
Abstract (มีเฉพาะผลงานสหกิจศึกษาประเภทนานาชาติ)
การลําดับหัวขอในสวนของเนื้อเรื่อง ใหใสเลขกํากับ โดย
This article describes a submission procedure and a
ให
บ
ทนํ
า
เป
น
หัวขอหมายเลข 1 และหากมีการแบงหัวขอยอย ก็ใหใช
format of the manuscript for the COOP RT’56. Authors are
เลขระบบทศนิยมกํากับหัวขอยอย เชน 2.1 เปนตน
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
เวนระยะ 1 บรรทัด เมื่อขึ้นหัวขอใหม

1. คํานํา
การเขียนบทความจะตองประกอบดวยสวนตางๆ ตามลําดับ
ตอไปนี้คือ ชื่อ เรื่อ งภาษาไทย ชื่อผู เขีย นบทความ สถาบั น ที่ อยูสถาบั น
อย า งละเอี ย ด บทคั ด ย อ ภาษาไทย ในกรณี เ ป น ผลงานสหกิ จ ศึ ก ษา
นานาชาติ ตองมี Abstract เปนภาษาอังกฤษดว ย เนื้อเรื่องแบงเป น
บทนํา หลักการ/เหตุผล วิธีการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผลที่ไดรับหรือ
ผลจากการทดสอบไดประโยชนอยางไร

81 mm

2.2 ขนาดตัวอักษรและการเวนระยะ
พิมพบทความภาษาไทยดวยตัวอักษรรูปแบบ “TH Sarabun
PSK” หรือใกลเคียง
ชื่อเรื่องบทความ ใชตัว อัก ษรแบบหนาขนาด 16 พอยน
ชื่อผูเขียน สถาบัน ใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 12 พอยน
ชื่ อ หั ว ข อ ย อ ย ใช ตั ว อั ก ษรแบบหนาขนาด 14 พอยน
บทคัดยอและเนื้อความตางๆ ใชตัวอักษรขนาด 12 พอยน
สมการตางๆ ใหใชตัวอักษรขนาด 14 พอยน หรือตัวอักษร
TH Sarabun PSK ขนาด 14 พอยน
การเวนระยะบรรทัดหางในแนวตั้ง ใหเลือกแบบ Exactly
16 พอยน เนื้อเรื่องในแตละบรรทัดใหจัดเรียงชิดซายและขวาอยาง
สวยงาม

1. (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ นักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย ชื่อ สกุล สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย)
2. (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผูน ิเทศงานของสถานประกอบการ ประกอบดวย ชื่อ สกุล ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด และชื่อสถานประกอบการ)
3. (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ อาจารยนเิ ทศงาน ประกอบดวย ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวิชาการ หนวยงานที่สังกัด/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย)

21 mm
(จากขอบ
กระดาษ)

2.3 ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง และชื่อหัวขอ

2.7 การอางอิงและเอกสารอางอิง

การพิมพ ชื่อเรื่อ ง ใหว างไวตําแหนงกลางหน ากระดาษ แบบ
คอลั ม น เ ดี่ ย ว เริ่ ม จากชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทย ขึ้ น บรรทั ด ใหม เ ป น ชื่ อ เรื่ อ ง
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อ ผู เ ขี ย นและสถาบั น ให พิ ม พ ไ ว ใ ต ชื่ อ เรื่ อ งและอยู ก ลาง
หนากระดาษ แบบคอลัมนเดี่ยว ระบุที่อยูของที่ทํางานอยางละเอียด ระบุ
หมายเลขโทรศัพท ระบุหมายเลขโทรสาร (ถามี) ระบุ E-mail (ถามี)
ไมตองระบุตําแหนงทางวิชาการหรือสถานะของนักศึกษาใดๆ
ทั้งสิ้น
ชื่อหัวขอยอยตางๆ ใหวางตําแหนงชิดขอบซาย

การอางอิงในบทความ ใหใชเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม เชน
[2] จะตองเรียงลําดับหมายเลขอางอิงจากหมายเลขนอยไปสูหมายเลข
มากใหถูกตอง การอางอิงหมายเลขที่มีลําดับติดต อกับใหใชรูปแบบ
ดังนี้ [1-5] โดยตองระบุชื่อบทความที่อางอิงใหชัดเจน ใหจัดรายการ
อ า งอิ ง ให อ ยู ใ นแนวตรง โดยเว น ระยะจากขอบซ า ยให ต รงกั น ทุ ก
รายการ

2.4 การจัดทํารูปภาพ
รูปภาพจะตองมีความกวางไมเกิน 81 มิลลิเมตร เพื่อใหลงใน
หนึ่งคอลัมนได หรือในกรณีจําเปนจริงๆ เพื่อรักษารายละเอียดในภาพอาจ
ยอมใหมีความกวางไดเต็มหนากระดาษ (กวาง 168 มิลลิเมตร)
ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะตองมีขนาดใหญสามารถอานได
สะดวก และตองไมเล็กกวาตัวอักษรในเนื้อเรื่อง
รู ป ภาพทุ ก รู ป จะต อ งมี ห มายเลขและคํ า บรรยายไต ภ าพ
หมายเลขและคําบรรยายรวมกันแลวควรจะมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด
คําบรรยายใตภาพ หามใชคําวา “แสดง” เชน หามเขียนวา”
รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ...”
ที่ถูกตองควรเปน “รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวาง...”
รูปลายเสนจะตองเปนเสนหมึกดํา สวนรูปถายควรจะเปนรูป
ขาวดําที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมใหได รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเทาที่
จําเปนเทานั้น เชน ภาพถายรูปคลื่นจากออสซิลโลสโคปที่ปรากฏใหเห็น
เฉพาะจอภาพ เปนตน และเพื่อความสวยงามใหเวนบรรทัดเหนือรูปภาพ
1 บรรทัด และเวนใตคําบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด

เมื่ อ รวมทุ ก ส ว นแล ว แต ล ะบทความมี ค วามยาวดั ง นี้
บทความทั่วไปมีความยาวไมเกิน 6 หนากระดาษ A4

3. กรณีบทความภาษาอังกฤษ
ใชรูปแบบเดียวกับบทความภาษาไทย

4. สรุป
ผูเขียนบทความกรุณาตรวจบทความอยางรอบคอบโดยใช
เวลาอยางพอเพียง กอนสงใหกรรมการพิจารณา จะทําใหบทความของ
ทานมีคุณภาพสูงและผานการพิจารณาไดงายขึ้น

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูเขียนบทความทุกทานที่ใหความรวมมือรักษา
ระเบียบการเขียนบทความอยางเครงครัด

เอกสารอางอิง

2.5 การเขียนสมการ
สมการทุก สมการจะต อ งมี ห มายเลขกํ า กั บ อยู ภ ายในวงเล็ บ
และเรียงลําดับที่ถูกตอง ตําแหนงของหมายเลขสมการจะตองอยูชิดขอบ
ดานขวาของคอลัมน ดังตัวอยางนี้
a+b=
c

2.8 ความยาวของบทความ

สแกนรูปถาย
2 cm x 2 cm

(1)

เริ่มเขียนคําอธิบายตั้งแตบรรทัดนี้

2.6 การจัดทําตาราง
ตัวอักษรในตารางจะตองไมเล็กกวาตัวอักษรในเนื้อเรื่อง ควรตี
เสนกรอบตารางดวยหมึกดําใหชัดเจน
ตารางทุกตารางจะตองมีหมายเลขและคําบรรยายกํากับเหนือ
ตาราง หมายเลขกํากับและคําบรรยายนี้รวมกันแลว ควรมีความยาวไมเกิน
2 บรรทัด ในคําบรรยายเหนือตารางหามใชคําวา “แสดง” เชนเดียวกับ
กรณีรูปภาพ
เพื่อ ความสวยงาม ให เว น บรรทั ดเหนื อ คํ า บรรยายตาราง 1
บรรทัด และเวนบรรทัดใตตาราง 1 บรรทัด

[1] S. Hiranvarodom, “Modeling of
Strategy
for
Photovoltaic
Development and Dissemination in
Thailand”, 3rd World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion,
Osaka, Japan, May 11-18, 2003.
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