เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ประจาปี 2560 (ปีการศึกษา 2559)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
2. เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่รว่ มจัดสหกิจศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสาคัญรวมทั้งประโยชน์
ของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่องชมเชยองค์กรหรือหน่วยงานและบุคคลทีส่ ร้างสรรค์ผลงานสหกิจศึกษา
4. เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาเครือข่ายฯแก่ประชาคมภายนอก
ประเภทรางวัล
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 6
ประเภทที่ 7
ประเภทที่ 8
ประเภทที่ 9

สถานศึกษาดาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
สถานศึกษาดาเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง
สถานศึกษาดาเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
โครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ประกวดแบบ Oral presentation 3 ผลงาน / แบบ Poster 3 ผลงาน)
ประเภทที่ 10 โครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
(ประกวดแบบ Oral presentation 3 ผลงาน / แบบ Poster 3 ผลงาน)
ประเภทที่ 11 โครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
(ประกวดแบบ Oral presentation 3 ผลงาน)
หมายเหตุ
1. การประกวดผลงานประเภทที่ 9 – 11 แบบ Oral presentation ผู้เข้าประกวดประเภทนีจ้ ะต้องเป็นนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัยและได้รับการเสนอชื่อมาโดย
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. เครือข่ายฯจะพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อส่งไปประกวดระดับชาติเฉพาะผลงานที่ประกวดแบบ oral
presentation จานวนประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น

1

ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
หัวข้อ
1.
 ร้อยละ 50 ของหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษาและ
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ. และองค์กรวิชาชีพ
 ร้อยละ 50 ของนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่มีรายวิชา
สหกิจศึกษาเลือกที่จะไปปฏิบัตสิ หกิจศึกษา

คะแนน
ต้องผ่าน
ต้องผ่าน

2. มีนโยบาย โครงสร้าง และมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจให้กับ
คณาจารย์และนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. มีจานวนอาจารย์นิเทศทีผ่ ่านการอบรมในหลักสูตรที่ สกอ.
เห็นชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ทั้งหมด
4. แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา และ/หรือ โครงงานของ
นักศึกษา

15

5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจ
ศึกษา
- มีการนาระบบประกันคุณภาพการดาเนินงานสหกิจศึกษามา
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
- การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการดาเนินงานสหกิจ
ศึกษา
6. มีกลไกในการติดตามการได้งานทาของบัณฑิตที่ผา่ น
หลักสูตร
สหกิจศึกษา
7. มีความพร้อม และ/หรือ ผลงานในการถ่ายทอด
ประสบการณ์/นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสหกิจ
ศึกษาให้กับสถานศึกษาและสังคมภายนอก
รวม

15

หมายเหตุ

20
20

หมายเหตุ
ให้ พิ จารณ าจากการ
เพิ่ มขึ้นของหลั กสู ตรสห
กิจศึกษา และ/หรือ การ
เพิ่มขึ้นของการเพิ่มขึ้นใน
ก ร ณี ที่ มี ห ล า ย ที่
นั กศึ กษาอย่ างต่ อเนื่ อง
ด้ วย (เครือข่ ายเป็ นผู้ ลง
ความเห็ น โดยมี รายงาน
ประกอบ)
% ของการเพิ่ มขึ้ นใน
กรณีที่มีหลายที่
พิจารณาจากการ
นาเสนอเป็นเอกสาร
ของสถาบัน
พิจารณาวัดจากข้อมูล
แบบประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ

15
15
100

1. การให้คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกันช่วงละ 5 คะแนน
เช่น 0, 5, 10, 15 และ 20 คะแนน
2. ไม่ตัดสิทธิ์สถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้มาแล้ว

2

ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดาเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง
หัวข้อ
1. เป็นสถานศึกษาที่ดาเนินงานสหกิจศึกษามาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี
2. มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและส่ ง เสริม ให้ เกิ ด การพั ฒ นาอาชี พ (Career
Development) และความพร้ อ มในการประกอบอาชี พ
(Employability)

คะแนน
ต้องผ่าน
20

3. คณาจารย์นิเทศผ่านการอบรมหลักสูตรที่ สกอ.เห็นชอบ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ของอาจารย์นิเทศทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาพร้อมทั้งมีระบบและกลไกในการส่งเสริม
สหกิจศึกษา
4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา และ/หรือ โครงงานของนักศึกษา

15

5. มีความริเริ่มในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ
ดาเนินงาน สหกิจศึกษา

10

6. จานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา จานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
และจานวนสถานประกอบการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของทุกๆปี
การศึกษา
7. มีสถานประกอบการหลากหลายประเภท หรือมีสถานประกอบการ
ต่างประเทศที่รบั นักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

10

8. มีการพัฒนาการ และการขยายผลการดาเนินงานสหกิจ
ศึกษาอย่างก้าวกระโดด

10

9. การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการดาเนินงานสหกิจ
ศึกษา
รวม

10

หมายเหตุ

15

10

หมายเหตุ
พิ จ า ร ณ า วั ด จ า ก
เอกสารหลั กฐาน เช่ น
- แผนการเรียนการสอน
(course syllabus)
- ก า ร มี ห ลั ก สู ต ร
เต รี ย ม ก า ร ที่ มี ก า ร
จาลองสถานการณ์การ
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง อย่ า ง
ชัดเจน
พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร
น าเสนอเป็ น เอกสาร
ของสถาบัน
พิ จ ารณ าจากข้ อ มู ล
แบบประเมินความ พึง
พอใจ
พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร
น าเสนอเป็ น เอกสาร
ของสถาบัน
พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร
น าเสนอเป็ น เอกสาร
ของสถาบัน
พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร
น าเสนอเป็ น เอกสาร
ของสถาบัน
แสดงข้อมูลตัวชี้วัดการ
เ ติ บ โ ต ข อ ง ก า ร
ดาเนินงานสหกิจศึกษา
ในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ร ว ม ถึ ง แ ผ น ก า ร
ดาเนินงานในอนาคต

100

การให้คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกันช่วงละ 5 คะแนน
เช่น 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 คะแนน
3

ประเภทที่ 3 สถานศึกษาการดาเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
หัวข้อ
1. สถานศึกษามีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม
ที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะขีดความสามารถ
ด้านอาชีพ (Career Competencies) และความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ (Employability) เช่น ด้านความรู้สารสนเทศทาง
เทคโนโลยี (Technology Knowledge) ด้านภาษา
(Communication) และด้านข้อมูลทั่วไป
2. สถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนทางด้านการจัดการศึกษานานาชาติ

คะแนน
20

หมายเหตุ
พิจารณาจากเอกสาร
การน าเสนอของ
สถาบัน

15

พิ จ า ร ณ า จ า ก
เอกสารการนาเสนอ
ของสถาบั น เช่ น
การมี ง บประมาณ
สนั บ ส นุ น ให้ กั บ
นั ก ศึ ก ษาส าหรั บ
การทาสหกิจศึกษา
นานาชาติ เป็นต้น
พิจารณาจาก
เอกสารการ
นาเสนอของ
สถาบัน
พิจารณาจาก
ข้อมูลของแบบ
ประเมินความพึง
พอใจจากสถานประกอบการ

3. สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับการดาเนินงานสหกิจศึกษา
นานาชาติ เช่น ความปลอดภัย ค่าครองชีพ การรักษาพยาบาล การ
ประกันภัย (สุขภาพ/อุบัติเหตุ) เป็นต้น
4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการนานาชาติต่อการปฏิบตั ิงาน
ของนักศึกษา และ/หรือ โครงงานของนักศึกษา

10

5. ความพร้อม และ/หรือ ความคิดริเริม่ ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ การดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
6. ความพร้อม และ/หรือ ผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/
นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
7. มีสถานประกอบการในต่างประเทศที่ร่วมรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของทุกปีการศึกษา รวมถึงมีสถานประกอบการ
หลากหลาย (สถานประกอบการมีหลายประเภท/เครือกิจการตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ ฯลฯ)
รวม

10

หมายเหตุ

15

10
20

100

1. สหกิจศึกษานานาชาติ หมายถึง การดาเนินการสหกิจศึกษาที่ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ
2. การให้คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกันช่วงละ 5 คะแนน
เช่น 0, 5, 10, 15 และ 20 คะแนน

4

ประเภทที่ 4 ผู้ปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
หัวข้อ
1. มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานให้งานด้านสหกิจศึกษา
ประสบความสาเร็จ
2. มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริหารงาน
ด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดาเนินงานสหกิจศึกษา โดยมี
การนางานด้านสหกิจศึกษาไปเผยแพร่และมีการขยายผลสูส่ ังคมให้เกิด
ความยั่งยืน
4. เป็นบุคคลที่ทาให้การดาเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
ประสบความสาเร็จ และผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษา
ตามมาตรฐานของสกอ./สมาคมของสหกิจศึกษาไทย

รวม
หมายเหตุ

คะแนน
15
30
30
25

หมายเหตุ
กาหนดเป็นระดับ
ความสาเร็จ
กาหนดเป็นระดับ
ความสาเร็จ
จานวนสถานประกอบการที่
เพิ่มขึ้น% เทียบจากปีที่แล้ว
มา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ
จานวนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา และสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วม
- นักศึกษาที่ออกสหกิจ
ศึกษาเทียบกับจานวน
นักศึกษาทั้งหมดใน
หลักสูตรสหกิจศึกษาของ
สถาบันการศึกษา
- จานวนนักศึกษาที่ได้รับ
การจ้างงานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษาในระยะ 6
เดือน หลังสาเร็จการศึกษา
(ย้อนหลัง 1 ปี)
- กาหนดค่าคะแนน
ความสาเร็จ โดยเริ่มจาก
baseline ที่ร้อยละ 10

100

1. ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรผู้ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ตั้งแต่
หัวหน้าหน่วยสหกิจศึกษาลงมาและผูส้ นับสนุน รวมทั้งคณาจารย์นิเทศด้วย โดยให้คัดเลือกเพียงผู้เดียว
2. การให้คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกันช่วงละ 5 คะแนน
เช่น 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 คะแนน

5

ประเภทที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ
หัวข้อ
1. มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานให้งานด้านสหกิจ
ศึกษาประสบความสาเร็จ
2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดาเนินงานสหกิจศึกษา
โดยมีการนางานด้านสหกิจศึกษาไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่
สังคมให้เกิดความยั่งยืน
3. มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่สังคมใน
การบริหารงานด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. เป็นบุคคลที่ทาให้การดาเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
ประสบความสาเร็จ

รวม
หมายเหตุ

คะแนน
15
30
30
25

หมายเหตุ
กาหนดเป็นระดับ
ความสาเร็จ
มีการทา MOU ในการ
จัดสหกิจศึกษากับ
สถานศึกษาเพิ่มขึ้น
กาหนดเป็นระดับ
ความสาเร็จ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ
จานวนนักศึกษาที่เข้ามา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพิ่มขึ้นในสถานประกอบการนั้น
- จานวนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาที่ได้รับการจ้าง
งานจากสถาน
ประกอบการนั้น

100

1. ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรผู้ทาหน้าทีด่ ูแลและให้การสนับสนุนการดาเนินงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการนั้นๆ ตัง้ แต่หัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลด้านสหกิจศึกษาลงมาถึงพี่เลี้ยง
และผู้สนับสนุน โดยให้คัดเลือกเพียงผู้เดียว
2. การให้คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกันช่วงละ 5 คะแนน
เช่น 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 คะแนน

6

ประเภทที่ 6 สถานประกอบการขนาดใหญ่
ประเภทที่ 7 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
หัวข้อ
1. การร่วมดาเนินการสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
 การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไม่ต่ากว่า 10 คน/ปี
(สาหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่)
 การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไม่ต่ากว่า 3 คน/ปี
(สาหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม)
 มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. มีนโยบายพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กรและจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. จัด/มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษา
5. จัดให้มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามความเหมาะสมและ
ความปลอดภัยของนักศึกษา
6. จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการทางานของนักศึกษา
7. มาตรฐานการดาเนินงานสหกิจศึกษา
- มีการปฐมนิเทศ การสอนงาน และการติดตามความก้าวหน้า ที่มี
ประสิทธิภาพ
- มีการกาหนดบทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาใน
สถานประกอบการเปรียบเสมือนพนักงานจริง
- มีการจัดการสัมมนานาเสนอผลงานของนักศึกษา และมีผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
8. มีความพร้อม และ/หรือ ผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสหกิจศึกษากับสังคมภายนอก
รวม
หมายเหตุ

คะแนน
ต้องผ่าน
ต้องผ่าน

5
15

หมายเหตุ
- สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ หมายถึง
สถานประกอบการที่มี
จานวนแรงงานมากกว่า
200 คน
- สถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
หมายถึงสถาน
ประกอบการ ที่มีจานวน
แรงงาน 50 - 200 คน

15
20
35

10
100

การให้คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกันช่วงละ 5 คะแนน
เช่น 0, 5, 10, 15 และ 20 คะแนน
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ประเภทที่ 8 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
หัวข้อ
คะแนน
หมายเหตุ
1. โครงงานได้รับการจัดระบบการทางานที่เหมาะสมจากสถาน
10
ประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลีย้ ง
สอนงาน มีการจัดสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงที่เหมาะสม
2. การดาเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และทาให้
10
นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามทีไ่ ด้เรียนมา
3. สถานประกอบการในต่างประเทศพึงพอใจต่อโครงงานที่นักศึกษา
20
รับผิดชอบ โดยเป็นโครงงาน ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในสถานประกอบการและเป็นทีย่ อมรับ
4. นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะวิชาการ วิชาชีพ ปรับตัว ยอมรับ แก้ไข
20
มุ่งเน้นประเมินคุณสมบัติเฉพาะตัวนักศึกษา
สถานการณ์ และทักษะการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
ตัวอย่างเช่น
นามาใช้เพื่อให้การดาเนินการ สหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
1. หลักการทางานของบุคคลทีม่ ี ความรู้
ประสบความสาเร็จ/มีการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด
ความสามารถต่างกัน (Inter- มีการรายงานผลสะท้อนกลับ (Refection) การปฏิบัตงิ านสหกิจ
Disciplinary Team)
ศึกษาต่อคณาจารย์/คณะกรรมการฯของสถาบันการศึกษา เพื่อนามา
2. การเป็นผู้มีแก่นชีวิตที่สร้างสรรค์
เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
(Creative spirit)
3. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
5. สถานประกอบการในต่ า งประเทศเกิ ด ความพึ ง พอใจต่ อ การ
30
มุ่งเน้นความต้องการและความพึงพอใจของ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยนักศึกษามีความพร้อมและผลงานการ
สถานประกอบการต่อทักษะขีด
ถ่ายทอดประสบการณ์/นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสหกิจ
ความสามารถของนักศึกษา
ศึกษา
(Competency) 3 ด้าน คือ
1. ความคิดสร้างสรรค์
(Creative
thinking)
2. การเผชิญและแก้ปัญหา (Problem
solving)
3. การทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(Collaborative network)
(ค่าคะแนนด้านละ 10)
6. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
10
พิจารณาจากเอกสาร และการนาเสนอ
รวม
100
หมายเหตุ 1. การให้คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกันช่วงละ 5 คะแนน
เช่น 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 คะแนน
2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (12 สัปดาห์) และมีการปฏิบัติเชื่อมโยงอย่าง
ต่อเนื่องในสถานประกอบการที่มลี ักษณะงานเดียวกันในต่างประเทศ จนครบกาหนด 4 เดือน (16 สัปดาห์)
8

ประเภทที่ 9 โครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวข้อ
1. โครงงาน/งานประจาได้รบั การจัดระบบการทางานที่เหมาะสม
จากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการ
จัดระบบพี่เลีย้ งสอนงาน
2. การดาเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และทาให้
นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามทีไ่ ด้เรียนมา
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน
4. เป็นงานที่นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถาน
ประกอบการ
รวม
หมายเหตุ

คะแนน
25
25
15
35
100

การให้คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกันช่วงละ 5 คะแนน
เช่น 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 และ 35 คะแนน

ประเภทที่ 10 โครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
หัวข้อ
คะแนน
1. โครงงานได้รับการจัดระบบการทางานที่เหมาะสมจากสถาน
25
ประกอบการทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลีย้ งสอน
งาน
2. การดาเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และทาให้
25
นักศึกษา มีโอกาสได้ใช้วชิ าความรู้/ทักษะตามทีไ่ ด้เรียนมา
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน
15
4. เป็นงานที่นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถาน
35
ประกอบการ
-เป็นงานประจาทีส่ ามารถนาไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่าง
ชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทางานประจา/ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย
รวม
100
หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

การให้คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกันช่วงละ 5 คะแนน
เช่น 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 และ 35 คะแนน
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ประเภทที่ 11 โครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น (ที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา)
หัวข้อ
คะแนน
หมายเหตุ
1. โครงงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนเป็นพิเศษ
20
จากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยง
สอนงาน โดยเป็นโครงงานที่สร้างจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
2. การดาเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และทาให้นักศึกษามี
20
โอกาสได้ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน อันเนื่องมาจาก
30
คุณภาพของผลงานทีน่ าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีศักยภาพในการนาไปใช้
ประโยชน์
4. สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรในระหว่างสหกิจศึกษาอย่างเป็น
30
รูปธรรม เกิดจากพัฒนานักนวัตกรรมให้กับประเทศ
รวม
100
หมายเหตุ

การให้คะแนนประเมินแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกันช่วงละ 5 คะแนน
เช่น 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 และ 45 คะแนน

** คุณสมบัติของนักนวัตกรรม
1. รู้จักการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาการสื่อสารระดับองค์กรจนถึงประเทศได้ด้วยปัญญา
2. เป็นผู้ที่ยอมรับในศาสตร์อื่น ๆ ในฐานะของสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการสื่อสาร
ขององค์กรและประเทศได้ด้วยเหตุผล
3. เป็นผู้ที่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่ดีงามของสังคมไทยและสังคมโลกได้โดยวิสัยทัศน์
4. รู้จักนาความเปลี่ยนแปลงทั้งมวลมาเป็นจุดแข็งและโอกาสในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ
การศึกษาไทยให้เจริญรุ่งเรือง
5. รู้จักนาทุกสิ่งทุกจุดทั้งโลกมาเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักนวัตกรรม
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รายละเอียดเพิ่มเติม สาหรับการประกวดประเภทที่ 9 - 11
 ผู้มีสิทธิเสนอผลงาน
1. นิ สิ ต /นั ก ศึก ษาสหกิจ ศึ กษา ระดั บ ปริญ ญาตรี ปี การศึก ษา 2558 (เฉพาะภาคเรีย นที่ 2
และ 3) และปีการศึกษา 2559 ของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน
2. เป็ น ผลงานที่ เป็ น โครงงานหรื อ งานประจ า ที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ณ
สถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2558 (เฉพาะภาคเรียนที่ 2 และ 3) - ปีการศึกษา 2559
 ประเภทของการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
1. ประกวดผลงานโดยนาเสนอด้วย Oral presentation (ผู้เข้าประกวดประเภทนี้จะต้องเป็น
นิสิตนักศึกษาที่ได้รบั การคัดเลือกว่ามีผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัยและได้รับ
การเสนอชื่อมาโดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ผลงาน
 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 3 ผลงาน
 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น (ที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา) 3 ผลงาน
2. ประกวดผลงานโดยนาเสนอด้วยโปสเตอร์
 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ผลงาน
 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 3 ผลงาน
 เอกสารประกอบการส่งผลงานประกวด (ทั้งประเภท Oral และ Poster)
1. ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดและเนื้อหาตามแบบฟอร์มเสนอข้อมูล (รวมประมาณ 3 - 5 หน้า) และ
ควรมีรูปภาพประกอบการตามความเหมาะสม
2. ไฟล์สาเนาผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยพนักงานพี่เลี้ยง (ตามแบบฟอร์มของ
แต่ละสถาบัน)
3. จัดพิมพ์โปสเตอร์ผลงานสหกิจศึกษาที่ตกแต่งและใส่ข้อมูลผลงานสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว
(ตาม Template ที่กาหนด ซึ่งดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์) ** ควรนาโปสเตอร์มาติดทีบ่ อร์ด
นิทรรศการที่แม่ข่ายฯจัดเตรียมไว้ให้ล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน **
 กาหนดส่งผลงาน
จัด ส่งไฟล์เอกสารประกอบที่กาหนดไว้ข้างต้น มายัง กองบริการการศึกษา มหาวิท ยาลัยนเรศวร
ทาง e-mail : patrikas@nu.ac.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และนาโปสเตอร์ผลงานสหกิจศึกษามาติด
บอร์ดนิทรรศการที่แม่ข่ายฯจัดเตรียมไว้ให้ ล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน
 แนวทางการพิจารณาผลงาน
แบบ Oral presentation
1. พิจารณาเอกสารประกอบการประกวดที่จัดส่งมายัง patrikas@nu.ac.th
2. รับฟังการนาเสนอผลงาน ของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา (ด้วย Power point) ในวันที่
20 เมษายน 2560 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระยะเวลา 7 นาที กรรมการซักถาม 3 นาที
3. คณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณาแต่ละผลงาน และให้คะแนนในแบบฟอร์มตามเกณฑ์
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4. เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน
5. อภิปรายในกลุ่มกรรมการเกี่ยวกับข้อดี ข้อควรปรับปรุงของแต่ละผลงาน แล้วคัดเลือกผลงาน
ดีเด่นทั้ง 3 ด้าน (ด้านวิทย์เทคโน ด้านสังคมฯ และด้านนวัตกรรมฯ) ด้านละ 3 ผลงาน
แบบโปสเตอร์
ในส่วนของนิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
(แบบ oral) ให้คณะหรือสถาบัน จัดส่งผลงานเพื่ อเข้าประกวดนิ สิตนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ มี ผลงานแบบ
โปสเตอร์ดีเด่นจานวน 6 ผลงาน (แบ่งเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ผลงาน และด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 3 ผลงาน ) ซึ่งมีแนวการพิจารณาผลงานดังนี้
1. พิจารณาเอกสารประกอบการประกวดที่จัดส่งมายัง patrikas@nu.ac.th
2. กรรมการเดินสัมภาษณ์ โดยรับฟังการนาเสนอผลงาน ของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา
(ด้วยปากเปล่า ณ บอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานของตนเอง) ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ
โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 3 นาที
กรรมการซักถามและให้คาแนะนา
3. คณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณาแต่ละผลงาน และให้คะแนนในแบบฟอร์มตามเกณฑ์
4. เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน
5. อภิปรายในกลุ่มกรรมการเกี่ยวกับข้อดี ข้อควรปรับปรุงของแต่ละผลงาน แล้วคัดเลือกผลงาน
ดีเด่นทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 3 ผลงาน
**************************************************
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แผนผังขั้นตอนการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจาปี 2560
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
แบบ Oral Presentation
1. รวบรวมและจัดทาไฟล์เอกสาร ดังนี้
- ข้อมูลผลงานสหกิจตามแบบฟอร์ม (3 – 5 หน้า)
- สาเนาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
โดยพนักงานพี่เลี้ยง
2. Download Template โปสเตอร์จากเว็บไซต์
แล้วออกแบบตกแต่งภาพประกอบและใส่ข้อมูลผลงาน
สหกิจศึกษาให้เรียบร้อย (เพื่อแสดงนิทรรศการ)

แบบโปสเตอร์
1. รวบรวมและจัดทาไฟล์เอกสาร ดังนี้
- ข้อมูลผลงานสหกิจตามแบบฟอร์ม (3 – 5 หน้า)
- สาเนาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
โดยพนักงานพี่เลี้ยง
2. Download Template โปสเตอร์จากเว็บไซต์
แล้วออกแบบตกแต่งภาพประกอบและใส่ข้อมูลผลงาน
สหกิจศึกษาให้เรียบร้อย

ส่งเมล์ไฟล์เอกสาร มายัง patrikas@nu.ac.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
นาโปสเตอร์ผลงานสหกิจศึกษามาจัดแสดง ณ จุดแสดงนิทรรศการที่จัดไว้ให้
(ช่วงบ่ายวันที่ 19 เมษายน 2560 หรือ ช่วงเช้าวันที่ 20 เมษายน 2560 ก่อนเวลา 08.00 น.)
วันประกวดและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นฯ 20 เมษายน 2560 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ม.นเรศวร
นาเสนอผลงานคนละ 7 นาที ต่อคณะกรรมการ
ด้วย Power point ณ ห้องจัดประกวดผลงาน

นาเสนอผลงานคนละ 3 นาที ต่อคณะกรรมการ
ด้วยปากเปล่า ณ จุดแสดงนิทรรศการของตนเอง

คณะกรรมการซักถาม 3 นาที

คณะกรรมการซักถาม 5 นาที

คณะกรรมการตัดสินผล

คณะกรรมการตัดสินผล

รับมอบรางวัล
(ด้านวิทย์เทคโนฯ 3 รางวัล / ด้านสังคมฯ 3 รางวัล /
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 3 รางวัล)

รับมอบรางวัล
(ด้านวิทย์เทคโนฯ 3 รางวัล / ด้านสังคมฯ 3 รางวัล)
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