
รายละเอียดการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

--------------------------------------     
 ด้วยงานสหกิจศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ก าหนดจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.         
ณ ห้องเรียนรวม ๖๖-๓๑๑ ชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงาน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่อง ชมเชยองค์กรหรือหน่วยงาน และบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงาน    
สหกิจศึกษา ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และเป็นพื้นที่ที่สามารถ มาแสดงผลงานของนักศึกษาเป็นกระบวนการที่น าไป        
สู่การเรียนรู้และการแบ่งปัน  
 การแข่งขันและประกวดผลงานสหกิจศึกษา มีการจัดล าดับผลงานดีเด่นของนักศึกษาในการประกวด
โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒) ด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และการจัดการ ๓) ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
       ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ        

ชั้นปีที่ ๔ ที่ผ่านการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา (๗๐๐๐๔๙๐) และผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแล้ว         
ทั้งนี้ โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา 

๒. กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด 
๑) ยื่นแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าภาคการศึกษาที่ 

๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมแบบเสนอข้อมูลการสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย          
โดยนักศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง ๑ ผลงาน ต่อประเภทการประกวด ๑ ด้านเท่านั้น 

๒) การประกวดผลงานน าเสนอในรูปแบบ Oral presentation ด้วยโปรแกรม Microsoft Power 
Point นักศึกษาใช้เวลาน าเสนอ ๑๐ นาท ีกรรมการหรือผู้ชมถามตอบ ๕ นาที รวมเวลา ๑๕ นาทีต่อผลงาน 

๓)  โครงงาน/ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาก่อน และผลงานต้องเป็นต้นฉบับของผู้ส่งประกวดไม่ได้ลอกเลียนหรือคัดลอกผลงานจากผู้อื่น  
   ๔) ยื่นใบสมัครและส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ทีง่านสหกิจศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ชั้น ๑ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓     
โดยนักศึกษาจะต้องส่งไฟล์ใบสมัครและแบบน าเสนอข้อมูลให้แก่งานสหกิจศึกษาในรูปแบบ Microsoft word และ pdf 
อย่างละ ๑ ไฟล์ มายังอีเมล์ coopskru@gmail.com  
   ๕) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นลิขสิทธิ์
ของหลักสูตร/คณะที่นักศึกษาสังกัด  

๖) ให้นักศึกษาส่งไฟล์ Power Point ส าหรับน าเสนอในวันประกวด ช่วงเวลาการลงทะเบียน 
๗) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและน าเสนอผลงานจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมทุกคน 
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-๒- 

 
๓. เกณฑ์การตัดสิน 
➢ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. โครงงาน/ผลงาน/งานประจ าได้รับการจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ     

ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  จ านวน  ๒๕  คะแนน 
๒. การด าเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชา

ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา จ านวน  ๒๕  คะแนน 
๓. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน/ผลงาน  จ านวน  ๑๕  คะแนน 
๔. เป็นโครงงาน/ผลงาน ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ จ านวน ๓๕  

คะแนน 
➢ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ 
๑. โครงงาน/ผลงาน/งานประจ าได้รับการจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ     

ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  จ านวน  ๒๕  คะแนน 
๒. การด าเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชา

ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา จ านวน  ๒๕  คะแนน 
๓. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน/ผลงาน  จ านวน  ๑๕  คะแนน 
๔. เป็นโครงงาน/ผลงาน ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  
    - เป็นงานประจ าที่สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการ

ท างานประจ า/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  จ านวน  ๓๕  คะแนน 

➢ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
๑. โครงงาน/ผลงาน ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนเป็นพิเศษจากสถาน

ประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน โดยเป็นโครงงาน/ผลงานที่สร้างจากความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา  จ านวน  ๒๕  คะแนน 

๒. การด าเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา  จ านวน ๒๐ คะแนน 

๓. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน/ผลงาน อันเนื่องมาจากคุณภาพของผลงานที่
น าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์  จ านวน  ๓๐  คะแนน 

๔. สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษาและก่อให้เกิดการพัฒนา      
นักนวัตกรรมให้กับประเทศ จ านวน  ๒๕  คะแนน 

๔. วันเวลาและสถานทีจ่ัดประกวด 
                จัดประกวดผลงานในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนรวม  
๖๖-๓๑๑ ชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

       ๕. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
           งานสหกิจศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทรศัพท์         
๐ ๗๔๒๖ ๐๒๗๖ โทรสาร ๐ ๗๔๒๖ ๐๒๓๐ (คุณเอกชัย เบ่าอุบลย์ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ ๐๘ ๖๙๕๗ ๕๓๗๗) 
E-mail : coopskru@gmail.com  
 
 

---------------------------------------- 
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