
 

 

เกณฑ์การคดัเลอืกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่น 2555 
ก. สถานศึกษาดาํเนินการสหกจิศึกษาดเีด่น 

หัวข้อ คะแนน 

• ร้อยละ 50 ของหลกัสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษาและหลกัสูตรผา่นการรับรองจาก สกอ. 
และองคก์รวิชาชีพ (ระดบัชาติ) 

• ร้อยละ 25 ของหลกัสูตรมีรายวชิาสหกิจศึกษาและหลกัสูตรผา่นการรับรองจาก สกอ.
หรือกาํลงัเขา้สู่การพิจารณาจาก สกอ. และองคก์รวิชาชีพ และไดรั้บการรับรองจาก
เครือขา่ยวา่เป็นสถาบนัที2ดาํเนินการจดัสหกิจศึกษาอยา่งเขม้แขง็โดยวดัจากการเพิ2มขึ4น
ของหลกัสูตรสหกิจศึกษาและ/หรือการเพิ2มขึ4นของนกัศึกษาอยา่งต่อเนื2อง (เครือขา่ย
เป็นผูล้งความเห็น) โดยมีรายงานประกอบ 

ตอ้งผา่นหรือขึ4นอยู่
กบัการพิจารณาของ
คณะกรรมการโดย
พิจารณาจากผลงาน
ที2แนบ 

• ร้อยละ 50 ของนกัศึกษาสังกดัหลกัสูตรที2มีรายวิชาสหกิจศึกษาเลือกที2จะไปปฏิบติัสห
กิจศึกษา (ระดบัชาติ) 

• ร้อยละ 25 ของนกัศึกษาสังกดัหลกัสูตรที2มีรายวิชาสหกิจศึกษาเลือกที2จะไปปฏิบติัสห
กิจศึกษา (ระดบัเครือข่าย) 

ตอ้งผา่นหรือขึ4นอยู่
กบัการพิจารณาของ
คณะกรรมการโดย
พิจารณาจากผลงาน
ที2แนบ 

มีนโยบายและโครงสร้างและมาตรการส่งเสริมแรงจงูใจให้กบัคณาจารยแ์ละนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษา 

20 

มีการพฒันาและขยายผลการดาํเนินงานสหกิจศึกษาอยา่งกา้วกระโดด (แสดงขอ้มลูตวัชี4วดัการ
เติบโตของการดาํเนินงานสหกิจศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบนัและแผนดาํเนินงานในอนาคต) 

30 

แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการตอ่การปฏิบติังานของนกัศึกษา และ/
หรือ โครงงานของนกัศึกษา  

20 

มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษา 15 
มีความพร้อมและ/หรือผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/นวตักรรมที2เกี2ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานสหกิจศึกษาใหก้บัสถานศึกษาและสังคมภายนอก 

15 

รวม 100 

หมายเหตุ  การใหค้ะแนนประเมินแต่ละหวัขอ้แบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกนัช่วงละ 5 คะแนน เช่น 0, 5, 10, 15, 20, 25, 
และ 30 คะแนน  



 

ข. สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดาํเนินงานสหกจิศึกษา  

 

หัวข้อ คะแนน 

เป็นสถานศึกษาที2ไม่เคยไดรั้บรางวลั สถานศึกษาดาวรุ่งดา้นการดาํเนินงานสหกิจศึกษา ตอ้งผา่น 
มีการจดัปฐมนิเทศนกัศึกษาและการเตรียมความพร้อมที2มีประสิทธิภาพและส่งเสริมใหเ้กิดการ
พฒันาอาชีพ (Career Development) และความพร้อมในการประกอบอาชีพ (Employability) 

20 

การนิเทศของคณาจารยนิ์เทศทั4งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัศึกษาและสถานประกอบการ 
(ใชข้อ้มูลของแบบประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการ) 

15 

มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสหกิจศึกษาและการพฒันาคณาจารยนิ์เทศ (พิจารณาจากการ
นาํเสนอของสถาบนั) 

10 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบติังานของนกัศึกษา และ/หรือ โครงงานของ
นกัศึกษา 

20 

ความพร้อมและ/หรือความริเริ2มในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษา 10 
ความพร้อมและ/หรือผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/นวตักรรมที2เกี2ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานสหกิจศึกษา 

10 

มีสถานประกอบการที2ร่วมรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาเพิ2มขึ4นอยา่งเห็นไดช้ดั และมีสถาน
ประกอบการหลากหลาย (ต่างประเทศ, สถานประกอบการมีหลายประเภท ฯลฯ) 
*แสดงการเพิ2มขึ4นของจาํนวนนกัศึกษาและ/หรือ หลกัสูตรสหกิจศึกษา ที2ผา่นมา 

15 

รวม 100 

หมายเหตุ  การใหค้ะแนนประเมินแต่ละหวัขอ้แบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกนัช่วงละ 5 คะแนน เช่น 0, 5, 10, 15, และ 
20 คะแนน  

 



 

ค. ผู้ปฏิบตัิงานสหกจิศึกษาดเีด่นในสถานศึกษา (ยกเว้นนายกสมาคมสหกจิศึกษาไทย และ เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา)  

หัวข้อ คะแนน 

มีทกัษะการบริหารจดัการและวางแผนงานใหง้านดา้นสหกิจศึกษาประสบความสาํเร็จ 25 
มีการนาํงานดา้นสหกิจศึกษาไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่สงัคมใหเ้กิดความย ั2งยนื 25 
มีการต่อยอดและพฒันาเพื2อสร้างนวตักรรมในการบริหารงานดา้นสหกิจศึกษาอยา่งต่อเนื2อง 25 
เป็นบุคคลที2ทาํใหก้ารดาํเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาประสบความสาํเร็จ  

• ตวัชี4วดัเชิงปริมาณ คือ จาํนวนนกัศึกษาสหกิจศึกษา/สถานประกอบการที2 เขา้ร่วม 
(นกัศึกษาที2ออกสหกิจศึกษาเทียบกบัจาํนวนนกัศึกษาทั4งหมดในหลกัสูตรสหกิจศึกษาของ
สถาบนัการศึกษา)  

25 

รวม 100 

หมายเหตุ  การใหค้ะแนนประเมินแต่ละหวัขอ้แบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกนัช่วงละ 5 คะแนน เช่น 0, 5, 10, 15, 20, 
และ 25 คะแนน  

 



 

ง. สถานประกอบการดาํเนินการสหกจิศึกษาดเีด่น  

1. สถานประกอบการขนาดใหญ่ 

2. สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

หัวข้อ คะแนน 

การร่วมดาํเนินการสหกิจศึกษาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ตอ้งผา่น 

• การรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาไม่ตํ2ากวา่ 10 คน/ปี (สาํหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่) 

• การรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาไม่ตํ2ากวา่ 3 คน/ปี (สาํหรับสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม) 

ตอ้งผา่น 

มีนโยบายพร้อมทั4งโครงสร้างองคก์ร และจดัสรรทรัพยากรเพื2อสนบัสนุนการดาํเนินงาน        
สหกิจศึกษาอยา่งต่อเนื2อง 

15 

จดั/มีผูนิ้เทศงานที2มีคุณวฒิุหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนกัศึกษา 15 
จดัหาค่าตอบแทนและสวสัดิการตามความเหมาะสมและความปลอดภยัของนกัศึกษา 15 
จดัหาอุปกรณ์และเครื2องมือที2เหมาะสม 10 
มีการปฐมนิเทศ การสอนงาน และการติดตามความกา้วหนา้ที2มีประสิทธิภาพ 10 
มีการกาํหนดบทบาท/หนา้ที2และความรับผิดชอบให้แก่นกัศึกษาในสถานประกอบการ
เปรียบเสมือนพนกังานจริง 

10 

มีการจดัการสัมมนานาํเสนอผลงานของนกัศึกษา และมีผูบ้ริหารที2เกี2ยวเขา้ร่วมรับฟังไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 70 ของจาํนวนครั4งที2จดั 

10 

ความพร้อมและ/หรือผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/นวตักรรมที2เกี2ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานสหกิจศึกษากบัสังคมภายนอก 

15 

รวม 100 

หมายเหตุ  การใหค้ะแนนประเมินแต่ละหวัขอ้แบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกนัช่วงละ 5 คะแนน เช่น 0, 5, 10 และ 15 
คะแนน  

 



 

จ. ผู้ปฏิบตัิงานสหกจิศึกษาในสถานประกอบการดเีด่น 

หัวข้อ คะแนน 

มีการกาํหนดนโยบายใหส้หกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ2งของการดาํเนินงานของสถานประกอบการ 20 
มีการจดัสรรทรัพยากรที2พอเพียงให้กบัการดาํเนินงานสหกิจศึกษา 20 
มีความเป็นผูน้าํ และเป็นบุคลลสาํคญัที2ทาํให้การดาํเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
ประสบความสาํเร็จ/มีการปรับปรุงอยา่งกา้วกระโดด 
*  ตวัชี4วดัเชิงปริมาณ คือ จาํนวนนกัศึกษาสหกิจศึกษา/หลกัสูตรหรือสถาบนัการศึกษาที2เขา้ร่วม 
ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

20 

มีทกัษะการบริหารจดัการและการวางแผนอยา่งเป็นรูปธรรม และนาํมาใชเ้พื2อให้การดาํเนินการ
สหกิจศึกษาประสบความสาํเร็จ 

10 

มีมาตรฐานในกระบวนการการนิเทศงานสหกิจศึกษาเป็นที2ยอมรับ 10 
มีความพร้อมและผลงานในการถ่ายทอดประสบการณ์/นวตักรรมที2เกี2ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
สหกิจศึกษาสู่สังคม 

20 

รวม 100 

หมายเหตุ  การใหค้ะแนนประเมินแต่ละหวัขอ้แบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกนัช่วงละ 5 คะแนน เช่น 0, 5, 10, 15 และ 20 
คะแนน  

ฉ. โครงงาน/งานประจาํสหกจิศึกษาดเีด่น (โครงงานหรืองานประจาํที9คดัเลอืกต้องมอีายุไม่เกนิ 2 ปีการศึกษา)  

1. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(โครงงานหรืองานประจาํ) 

หัวข้อ คะแนน 

โครงงานมีผลตอบแทนที2เป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน โดยสามารถเพิ2มศกัยภาพต่อสถาน
ประกอบการได ้

25 

การดาํเนินงานมีความถกูตอ้ง มีระเบียบแบบแผน และทาํใหน้กัศึกษามีโอกาสไดใ้ชวิ้ชา
ความรู้/ทกัษะตามที2ไดเ้รียนมา 

25 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน 15 
สร้างนวตักรรมจากความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัองคก์รในระหวา่งสหกิจศึกษาอยา่งเป็น
รูปธรรม 

35 

รวม 100 

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

 



 

2. สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ (โครงงานหรืองานประจาํ) 

 

หัวข้อ คะแนน 

โครงงานมีผลตอบแทนที2เป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน โดยสามารถเพิ2มศกัยภาพต่อสถาน
ประกอบการได ้

25 

การดาํเนินงานมีความถกูตอ้ง มีระเบียบแบบแผน และทาํใหน้กัศึกษามีโอกาสไดใ้ชวิ้ชา
ความรู้/ทกัษะตามที2ไดเ้รียนมา 

25 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน 15 
สร้างนวตักรรมจากความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัองคก์รในระหวา่งสหกิจศึกษาอยา่งเป็น
รูปธรรม 

35 

รวม 100 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ช. นวตักรรมสหกิจศึกษา 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื2อส่งเสริมให้เกิดการคิดคน้/พฒันา/ประยกุตใ์ชน้วตักรรมในการดาํเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื2อให้การ
ดาํเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคลอ้งกบัปรัชญาสหกิจศึกษา มาตรฐานการดาํเนินงานสหกิจศึกษา และ
เทคโนโลยทีี2เปลื2ยนแปลง 
2. เพื2อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี2ยนขอ้มูลนวตักรรมการดาํเนินงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื2อยกระดบัการดาํเนินงานสห
กิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการในประเทศไทย 

หัวข้อ คะแนน 

ผลงานตอ้งมีอายไุม่เกิน 2 ปีการศึกษา ตอ้งผา่น 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบในการพฒันา/ประยกุต ์
ใชแ้ละประเมินผลนวตักรรมสหกิจศึกษา 

20 

นวตักรรมและการประยกุตใ์ชน้วตักรรมมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญาสหกิจ 
ศึกษาและอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา/สถานประกอบการ 

10 

นวตักรรมสหกิจศึกษามีศกัยภาพสาํหรับการเผยแพร่/ขยายผลไปสู่สถาน 
ศึกษา/สถานประกอบการอื2น 

20 

การพฒันาของนวตักรรมสหกิจศึกษาหรือการต่อยอดไปสู่นวตักรรมสหกิจ 
ศึกษาอื2นๆ ในอนาคต 

20 

นวตักรรมสหกิจศึกษามีความย ั2งยนื (ไมต่ํ2ากวา่ 5 ปี) และส่งผลต่อการปรับปรุงกระบวนการ
ดาํเนินงานสหกิจศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ/ 
เป็นไปตามมาตรฐานการดาํเนินงานสหกิจศึกษามากขึ4น 

20 

ความพึงพอใจของผูใ้ช/้สถานประกอบการ หรือผูที้2มีส่วนเกี2ยวขอ้งกบันวตักรรม 10 

คะแนนรวม 100 

หมายเหตุ  การใหค้ะแนนประเมินแต่ละหวัขอ้แบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกนัช่วงละ 5 คะแนน เช่น 0, 5, 10, 15และ 20  
 
 

 
 
 
 



 

 

ซ. นกัศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื2อส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติใหมี้การดาํเนินการอยา่งแพร่หลายมากขึ4น 
2. เพื2อให้เกียรติและเผยแพร่ชื2อเสียงของนกัศึกษาที2ปฏิบติังานสหกิจศึกษานานาชาติ 
3. เพื2อเผยแพร่ผลการปฏิบติังาน/โครงงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที2มีตอ่สถานประกอบการ/      
      พฒันาการของนกัศึกษาอนัจะส่งผลใหส้หกิจศึกษานานาชาติเป็นที2รับรู้ของสงัคม 

หัวข้อ คะแนน 

• นกัศึกษาตอ้งผา่นการปฏิบติังานสหกิจศึกษานานาชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2553 หรือ 
พ.ศ. 2554 ทั4งนี4  ตอ้งปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างประเทศไม่ตํ2า
กวา่ 3 เดือน และหากปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการต่างประเทศไม่ครบ 16 
สัปดาห์ ตอ้งมีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเพิ2มเติมเพื2อใหค้รบ 16 สัปดาห ์

• ทกัษะภาษาตา่งประเทศ/การนาํเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ 

ต้องผ่าน 

การปฏิบติังาน/โครงงานสหกิจศึกษาสามารถเพิ2มศกัยภาพสถานประกอบการ  15 

การดาํเนินงานมีความถกูตอ้ง มีระเบียบแบบแผน และทาํใหน้กัศึกษามีโอกาสไดใ้ชวิ้ชา
ความรู้/ทกัษะที2ไดเ้รียนมา 

15 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบติังาน/โครงงานสหกิจศึกษา 20 

ทกัษะการดาํรงชีวิต (Survival Skills)/การปรับตวักบัสภาพวฒันธรรม เศรษฐกิจ และสังคมใน
ต่างประเทศ 

25 

พฒันาการของนกัศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที2ทาํใหน้กัศึกษามีศกัยภาพสูงขึ4นกบับริบท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ APEC เขตการคา้เสรีนาํเสนอโดยการสะทอ้นกลบัดว้ยตนเอง 
(Self Reflection) ของนกัศึกษาใน VDO Clip 3 นาที 

25 

รวม 100 

  

หมายเหตุ  การใหค้ะแนนประเมินแต่ละหวัขอ้แบ่งเป็นช่วงคะแนนห่างกนัช่วงละ 5 คะแนน เช่น 0, 5, 10, 15และ 20  
หากไม่มรีางวลัที9เสนอชื9อใดได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธทีิ9จะไม่ประกาศรางวลัสหกจิศึกษาดเีด่น วนัสหกจิศึกษาไทย ครั=งที9 4 
 


