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ปัจจุบันการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการอย่างเดียวไม่เพียงพอ นักศึกษา
จ าเป็นต้องมีทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่
ตรงตามความต้องการของสังคมและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยก าหนดนโยบายให้หลักสูตรในระดับอุดมศึกษามี
การจัดแผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาเป็นการศึกษา
ในรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะของบัณฑิตโดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเพื่อเตรียม
นักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพจะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ มีประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานในสภาพการท างาน
จริงและมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องการมากที่สุด 
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ค าน า 
 
มหาวิทยาลัยนครพนมได้ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจโดยการผลิตบัณฑิตที่เก่งและ

ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตาม
พันธกิจ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ก าหนดนโยบายให้หลักสูตร/สาขาวิชาวางแผนโครงสร้างการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ส่งเสริม และมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ หัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาคือการประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ดังนั้นคู่มือสหกิจศึกษาส าหรับสถานประกอบการเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างสถาน
ประกอบการ ผู้นิเทศงาน คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษา   

ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าคู่มือให้มีเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากท่าน
พบว่ายังมีข้อบกพร่องประการใดโปรดได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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บทที่ 1 
สหกิจศึกษา 

 

 
สหกิจศึกษาถูกน ามาจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

เนื่องจากที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาได้ผลิตออกบัณฑิตไปรับใช้สังคมจ านวนมากแต่คุณภาพของบัณฑิตไม่
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต  และนอกจากนี้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นว่าบัณฑิตที่
ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานขาดทักษะที่จ าเป็นในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสาร การท างาน
เป็นทีม ความยืดหยุ่น หรือความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นในสายอาชีพ รวมทั้งขาดจริยธรรมและ
วัฒนธรรมขององค์กร ด้วยเหตุดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาได้พยายามพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยพัฒนาการศึกษาระบบสหกิจศึกษาขึ้นมา เพื่อสร้างความ
เข้าในแก่นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาจึงขออธิบายถึง
ความเป็นมาและแนวความคิดส าคัญในการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา ดังน้ี 

1.1 ความเป็นมาของสหกิจศึกษา 
การสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับ

สถานประกอบการที่เรียกว่าหลักสูตรแซนด์วิซ (Sandwich Course) ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 
1903) ในทวีปยุโรปที่ประเทศอังกฤษ ณ วิทยาลัยเทคนิคซันเดอร์แลนด์ (Sunderland Technical College) 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมนาวี โดยจัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาสองกลุ่ม คือ นักศึกษาที่
เรียนปกติในสถานศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กับกลุ่มนักศึกษาที่เป็นพนักงานในสถาน
ประกอบการและมาเรียนในสถานศึกษา ประเทศเยอรมันนีได้น าแนวความคิดนี้ไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพกับ
นักศึกษาโดยด าเนินการในลักษณะสามโปรแกรมที่แตกต่างกัน คือ โปรแกรมที่หนึ่ง โปรแกรมฟาคโฮคชุเลน 
(Fachhochschulen) เกิดขึ้นในช่วงป ีพ.ศ. 2513-2514 (ค.ศ. 1970-1971) เป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับสถานศึกษา  โดยการเชื่อมโยงการศึกษาภาคทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติ  ซึ่งมีรูปแบบที่
แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษาแบบทวิภาคและใช้เวลาปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรมสองภาคการการศึกษา โปรแกรมที่สอง โปรแกรมเบรูฟอาคาเดมี (Berufsakademie) เกิดขึ้น
ใน พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) ที่สถาบันเบรูฟอาคาเดมี เมืองบาเดน (Berufsakademie,Baden) เป็นความ
ร่วมมือในลักษณะทวิภาคีที่ผสมผสานภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง  ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรสามปี  
และโปรแกรมที่สาม  โปรแกรมเกซัมโฮคชุเลน (Gesamthocschulen) เป็นการฝึกงานในมหาวิทยาลัยสอง
ภาคการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ต่อมา ประมาณ พ.ศ. 2449 ( ค.ศ. 1906 ) 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวได้แพร่หลายไปยังทวีปอเมริกา  โดยการน าของเฮอร์แมน ชไนเดอร์ 
(Herman Schneider) มหาวิทยาลัยซินซินนาติ (University of  Cincinnati) แห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio) ภายใต้
ชื่อ “แผนงานซินซินนาติ” ที่เสนอการแก้ปัญหาการสอนด้านความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพของ
นักศึกษาที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในชั้นเรียน  มาเป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อความเข้าใจและ
ความช านาญ  ในการด าเนินการได้แบ่งนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ออกเป็นสองกลุ่ม  ในแต่ละสัปดาห์
นักศึกษากลุ่มหนึ่งจะเรียนที่มหาวิทยาลัยและอีกกลุ่มหนึ่งจะไปปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมที่โรงงานท้องถิ่นใน
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ลักษณะการจ้างงาน  ผลพบว่า  การสลับการเรียนกับการท างานท าให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนในชั้น
เรียน  เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและเกิดทักษะใหม่ๆ  ท าให้มีความมั่นใจในการเลือกอาชีพและมี
ศักยภาพในการท างาน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2452   (ค.ศ. 1909) มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น (Northeastern 
University) แห่งรัฐแมสซาซูเซสต์ (Massachusetts) ได้น าแนวคิดนี้มาใช้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เช่นกัน
และในปีพ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) มหาวิทยาลัยแอนทิออค (Antioch University) แห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio) ได้น า
วิธีการจัดหลักสูตรดังกล่าวไปใช้กับสาขาวิชาศิลปศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่อาชี พใน
ลักษณะการศึกษาและการท างาน ปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) สหรัฐอเมริกามีกฎหมายอุดมศึกษาให้ทุนแก่
สถาบันที่พัฒนาโปรแกรมสหกิจศึกษาจึงท าให้สหกิจศึกษาขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศ
แคนาดา    

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศแคนาดาที่จัดการศึกษาสหกิจศึกษา คือมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู 
(University of Waterloo) โดยเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1975) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
รูปแบบสหกิจศึกษาที่จัดไม่ตายตัว  ส่วนใหญ่จะมีภาคการศึกษามากกว่าภาคการท างาน มีทั้งแบบสลับภาค
การศึกษากับภาคการท างานและแบบคู่ขนานที่เรียนและท างานในเวลาเดียวกัน  โดยหลักสูตรสหกิจศึกษาใช้
ระยะเวลานานกว่าหลักสูตรปกติ จากทวีปอเมริกาเหนือสหกิจศึกษาได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศในแถบเอเชีย
แปซิฟิกโดยเริ่มจากประเทศออสเตรเลียที่ได้สร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือ
จากสถานประกอบการและเรียกหลักสูตรนี้ว่า “การศึกษาแบบแซนด์วิซ” (Sandwich Education) หลักสูตร 
“การศึกษาแบบแซนด์วิซ” เริ่มขึ้นครั้งแรกในระหว่างปี พ.ศ. 2505-2506 (ค.ศ. 1962-1963) ที่สถาบัน
เทคโนโลยีฟุทสเครย์ (Footscray Institute of Technology) และสถาบันเทคโนโลยีสวินเบอร์น (Swinburne 
Institute  of Technology) หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบริ์นในปัจจุบัน  หลักสูตรดังกล่าวด าเนินการใน
สองรูปเรียกว่า”แซนด์วิซแบบบาง” (Thin  Sandwich) และ “แซนด์วิซแบบหนา” (Thick Sandwich) ซึ่งเป็น
การศึกษาในสถานศึกษาสลับกับการท างานในสถานประกอบการ “แซนด์วิซแบบบาง” มีภาคการศึกษา 7  
ภาค  และภาคการท างาน 2 ภาค  ในขณะที่ “แซนด์วิซแบบหนา” มีภาคการศึกษา 7 ภาค และภาคการ
ท างาน 6 ภาค หลักสูตรทั้ งสองรูปแบบจัดให้นักศึกษาที่ เรียนในสถานศึกษาและไปปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรม (College-Based Student หรือ University-Based Student)  และนักศึกษาที่เป็นลูกจ้าง
ในภาคอุตสาหกรรมจะมาเรียนในสถานศึกษา  ต่อมาสหกิจศึกษาได้แผ่ขยายสู่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยสถานศึกษาได้น าสหกิจศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเต็ม
รูปแบบ  โดยเฉพาะสถานศึกษาของประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษที่จัดการศึกษาแบบประเทศตะวันตก 
เช่น  มหาวิทยาลัยฮ่องกงโปลีเทคนิค (Hong Kong Polytechnic University) ที่ได้พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานด้วยประสบการณ์การท างานที่เน้นการปฏิบัติงานในต่างประเทศ  มหาวิทยาลัย
นานยาง (Nanyang Technological University) ในประเทศสิงคโปร์  ที่ได้จัดสหกิจศึกษาในลักษณะที่
นักศึกษาต้องฝังตัวในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 5 เดือนก่อนส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้  สหกิจศึกษา
ยังได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศจีนและเข้าสู่ประเทศไทยเป็นล าดับถัดมา 

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน เป็นบุคคลแรกที่น าระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยจัดการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสองครั้ง  
คือในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติโดยนักศึกษาได้เริ่มไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาครั้งแรกปี พ.ศ. 2538 จากนั้นแนวความคิดดังกล่าวได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอย่าง
กว้างขวาง ในปี พ.ศ. 2545  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะน้ัน ได้ประกาศนโยบายให้การสนับสนุน
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ด้านการเงินแก่สถาบันการศึกษาที่จัดสหกิจศึกษาโดยได้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายหัวให้แก่สถานศึกษา 17  
แห่ง  ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาและให้ใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบ จากนั้นสหกิจศึกษาได้ขยายสู่ระดับชาติโดยรัฐบาลได้ก้าวเข้ามาสนับสนุนผ่าน
ทบวงมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันโดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นภาคีส าคัญของรัฐ   

การด าเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้นอยู่ในรูปของทวิภาคี คือสถานศึกษาร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  โดยภาครัฐมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง  หากแต่มีหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ  สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยที่ได้สนับสนุนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระยะ
เริ่มต้น การด าเนินงานสหกิจศึกษาได้พัฒนาเข้าสู่ลักษณะพหุภาคีเมื่อ พ.ศ. 2545 กล่าวคือ มีหน่วยงานหลาย
ภาคส่วนได้ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินสหกิจศึกษา  ได้แก่  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐ  
คือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ท าหน้าที่ดูแลด้านนโยบายและให้การสนับสนุนด้าน
การเงิน  องค์กรเอกชน  เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมวชิาการในประเทศ
ไทยได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education-TACE) และสมาคม
วิชาการระดับนานาชาติได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education-
WACE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มจัดสหกิจศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.
วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการอ านวยการของ
สมาคม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

แนวคิดหลักที่ท าให้เกิดรูปแบบของการด าเนินงานสหกิจศึกษาประกอบด้วยสองแนวคิด คือ หนึ่ง การ
ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ระบบการท างานของ
บัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา และสองการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน  การจัดให้
นักศึกษามีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ท างานตามหลัก “เรียนจากการท า” (Learning by Doing) รูปแบบการจัดการศึกษาแนวคิดนี้ จึงมีชื่อเรียกที่
หลากหลาย อาทิ การศึกษาจากประสบการณ์ โปรแกรมท างานและศึกษาการศึกษาที่ยึดการท างานเป็นฐาน 
โปรแกรมการศึกษาสลับกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ โดยชื่อที่ใช้แพร่หลายที่สุดในโลกในปัจจุบันคือ สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) และบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้ (Work Integrated Learning) เมื่อมีการ
น ารูปแบบสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

ในปี พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ได้แปลความจากชื่อ Cooperative Education 
เป็นศัพท์ภาษาไทยว่า “สหกิจศึกษา” และได้ให้ความหมายว่า “สหกิจศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่จัดให้
มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง  ณ สถาน
ประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระบบ
การศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning)”  

1.2 การจัดการศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 
ในยุคปัจจุบันบัณฑิตจะต้องมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานและการ

เรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของอาชีพและการพัฒนาตนเองที่นอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ ทักษะที่
กล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วหากนักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ 
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ท าให้นักศึกษา
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เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างานจึงท าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ
มากที่สุด ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษาสหกิจ
ศึกษาจะเป็นกลไกที่จะท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยนครพนมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถานบันทางการศึกษาในจังหวัด
นครพนมจ านวน 7 สถาบัน เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมหาวิทยาลัยนครพนมได้
ก าหนดนโยบายให้หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในแผนการเรียนของแต่ละ
สาขาวิชา  เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีโอกาสสร้างความเข้าใจ คุ้นเคย และเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงาน เกิดทักษะ
ของงานอาชีพ และทักษะด้านการพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากทักษะวิชาการที่เล่าเรียนโดยจัดให้นักศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือโดยนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวและจะต้องลงมือปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชาที่ตนเองเรียนมาซึ่งจะท า
ให้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเพราะเป็นประสบการณ์ในส่วนที่นักศึกษาไม่
สามารถเรียนรู้ได้  ในห้องเรียนจึงท าให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การ
วิเคราะห์และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดเตรียมและน าเสนอรายงานจากประสบการณ์การ
ท างานจริงของตนเอง การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันรวมทั้งการมองเห็นแนวทางด้าน
งานอาชีพของตนเองชัดเจนขึ้น ระบบการเรียนการสอนเช่นนี้ จะส่งผลให้นักศึกษาที่ส า เร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น ทั้งนี้กระบวนการ สหกิจศึกษาจะท าให้เกิด
การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด ท าให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร
ได้ตลอดเวลา ส าหรับสถานประกอบการจะได้นักศึกษาใช้ตลอดปีซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนครพนมมีหลักสูตร/สาขาวิชาที่จัดแผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 22 
สาขาวิชา ดังนี้   

1. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม     17. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร    18. สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
3. สาขาวิชาการประมง    19. สาขาวิชาการจัดการ  
4. สาขาวิชาสัตว์ศาสตร ์    20. สาขาวิชาเคมี  
5. สาขาวิชาพืชศาสตร์    21. สาขาวิชาฟิสิกส์  
6. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    22. สาขาวิชาชีววิทยา 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)  
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  
15. สาขาวิชาท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
16. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 



คู่มือสหกิจศึกษา ส าหรับสถานประกอบการ     5 
 

ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop  

                                                                   
 

1.2.1 วัตถุประสงค์   
การจัดแผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
o เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา 
o เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริงก่อนส าเร็จการศึกษา 
o เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.2.2 หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  
สหกิจศึกษาเป็นรายวิชาซึ่งถูกจัดไว้ในแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชาในระดับชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 

การก าหนดแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาอาจขึ้นอยู่กับความเหมาะสม อย่างไรก็ตามสหกิจศึกษา
มีลักษณะการจัดแผนการเรียน ดังน้ี 

o เป็นรายวิชาบังคับเลือกหรือเป็นรายวิชาเลือกที่ก าหนดไว้ในสาขาวิชานั้นๆ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิตแตไ่ม่เกิน 9 หน่วยกิต 

o นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาของตนเอง  
o มีภาคการศึกษาสหกิจศึกษาเท่ากับ 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์  
o นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานกับสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเหมือนพนักงานจริง 
o มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.2.3 ระยะเวลาการด าเนินงานสหกิจศึกษา  
มหาวิทยาลัยนครพนม ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานสหกิจศึกษา ไว้ 2 ภาคการศึกษา ดังนี ้
o ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิบัติงานต้ังแต่เดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน 
o ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิบัติงานต้ังแต่เดือน มกราคม-เมษายน        

        
หมายเหตุ  ส าหรับคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาที่จัดการศึกษาสหกิจศึกษาแตกต่างจากนี้ให้ขออนุมัติเป็นกรณีๆไป 

1.2.4 เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา  
มหาวิทยาลัยนครพนมได้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ดังนี ้
o มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา 
o มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสามารถพัฒนาตนเองได้  
o ต้องมีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00   
o เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4  โดยจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และสอบผ่าน

รายวิชาที่เป็นเง่ือนไขบังคับก่อนในสาขาวิชานั้นๆ  
o ผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมหรือรายวิชาเตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษาอนึ่งนักศึกษาที่จะ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และต้องผ่าน
การคัดเลือกจากสถานประกอบการที่มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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บทที่ 2    
คุณสมบัติและบทบาทของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา 
 

 
สถานประกอบการเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประสบความส าเร็จ 

และการด าเนินงานสหกิจศึกษาต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านจากสถานประกอบการได้แก่ นโยบายสนับสนุน 
ความร่วมมือ ความเข้าใจหลักการการปฏบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา ในบทนี้ขออธิบายถึงคุณสมบัติและบทบาทของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา ดังนี ้

2.1 คุณสมบัติของสถานประกอบการ 
เพื่อให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ สถานประกอบการที่เข้าร่วมด าเนินการสหกิจ

ศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
o มีนโยบายสนับสนุนและผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษาและเล็งเห็น

ความส าคัญในการให้ความร่วมมือในรูปแบบสหกิจศึกษา 
o มีการประกอบการที่สอดคล้องกับวิชาชีพและวิชาเอกของนักศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ 
o สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้นิ เทศงาน (Job Supervisor) ซึ่งมีคุณวุฒิหรือ

ประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
o มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
o มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
o ยินดีจ่ายค่าตอบแทนหรือให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ แก่นักศึกษาตามที่สถานประกอบการ

เห็นสมควร 

2.2 บทบาทของสถานประกอบการ 
เพื่อให้การด าเนินงานติดต่อประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย สถานประกอบการต้องก าหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
คือ ฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือทรพัยากรมนุษย์ และผู้นิเทศ    

2.2.1 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ 
o เสนองาน ต าแหน่งงาน และโครงงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ โดยส่งให้คณะ/สาขาวิชา ทราบ

ก่อนล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา 
o ก าหนดการปฐมนิเทศ อบรม เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบวินัย วัฒนธรรม การรักษาความ

ปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ โครงสร้างการบริหารงาน
และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ 

o แต่งตั้งผู้นิเทศงาน (Job Supervisor) สถานประกอบการจะต้องแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คนเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศงานท าหน้าที่ดูแลและแนะน าในการปฏิบัติงาน  
ได้แก่ การให้ค าแนะน าลักษณะงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงาน การมอบหมายงานและ
แนะน าการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานนักศึกษา การจัดท ารายงาน การสอดส่องดูแลการ
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ปฏิบัติงาน ความเป็นระเบียบและความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ตลอดจน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น นักศึกษาได้รับอุบัติเหตุในขณะที่ท างาน การมีส่วนร่วมนิเทศงานกับ
คณาจารย์นิเทศของคณะ/สาขาวิชา   รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

o ก าหนดภาระงาน โดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน
และตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา  ทั้งการก าหนดงานแก่นักศึกษาควรสอดคล้องกับหลักสูตร/
สาขาวิชาของนักศึกษา ถ้าหากสถานประกอบการก าหนดภาระงานไม่สอดคล้องกับหลักสูตร/
สาขาวิชาอาจไม่เป็นผลดีต่อสถานประกอบการและนักศึกษา ตลอดจนจะท าให้ผิดวัตถุประสงค์
หลักของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา 

o พิจารณาจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่นักศึกษา สถานประกอบการสามารถจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้นักศึกษาในอัตราที่พอเหมาะตามสมควร ทั้งนี้ขอให้สถาน
ประกอบการแจ้งให้คณาจารย์นิเทศของคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษารับทราบในระหว่างที่ท า
การสัมภาษณ์งาน   

2.2.2 รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะท าหน้าที่ประสานงานการรับนักศึกษา

เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ และด าเนินการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษา ณ สถานประกอบการ โดย
อบรมข้อควรปฏิบัติในสถานประกอบการ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการนั้นๆ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เช่น ก าหนดเวลาเข้าท างาน การลางาน การแต่ง
กาย วัฒนธรรมองค์กร การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ 

2.2.3 แต่งตั้งผู้นิเทศงานหรือพนักงานที่ปรึกษา 
ผู้นิเทศงานหรือพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการจะด าเนินการแต่งตั้งเพื่อดูแล และให้ค าปรึกษา

นักศึกษานั้นจะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
o เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือใกล้เคียง หรือเป็นผู้

มีความช านาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 
o สามารถให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและประสานงาน

กับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
o สามารถตรวจรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
o สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่ อสถาน

ประกอบการและคณะ/สาขาวิชา 

2.3 การยกเลิก การลาออก และการขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2.3.1 ก่อนประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติงานแล้วประสงคจ์ะแจ้งขอยกเลิก

หรือขอเลื่อนการปฏิบัติงานแล้วประสงค์จะแจ้งขอยกเลิกหรือขอเลื่อนการปฏิบัติงาน สามารถกระท า
ได้เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยยื่นแบบค าร้องทั่วไป (Coop-FM01) และได้รบัการอนุมัติจาก
คณบดีก่อนที่จะมีการประกาศผลการคัดเลอืกนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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2.3.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ จะขอ
ลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้  ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วยโดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์
ประกอบการพิจารณาและยื่นแบบค าร้องทั่วไป (Coop-FM02) เพื่อให้คณบดีเป็นผู้อนุมัต ิ

2.3.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้วจะขอลาออกหรือเลื่อนเวลาการไป
ปฏิบัติตามงานตามที่ก าหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณาจารย์นิเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่
งานสหกิจศึกษา 

2.4 หน้าที่ของผู้นิเทศงาน  
ผู้นิเทศ (Supervisor) มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชา

หรือเป็นหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ ดังนั้น ผู้นิเทศงานจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่จะท าให้การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาส าเร็จไปได้ด้วยดี ส านักงานสหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยนครพนม ใคร่ขอ
ความกรุณาจากพนักงานที่ปรึกษาได้โปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี 

      1.  ก าหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงานการปฏิบัติงาน (Work Plan) 
ในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานพนักงานที่ปรึกษาควรก าหนดต าแหน่งงานของนักศึกษาและ

ขอบข่ายหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติและแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ ซึ่งต าแหน่งงานควรจะตรงตาม
สาขาวิชาของนักศึกษา ประเภทงานที่จะปฏิบัติอาจจะเป็นงานประจ าที่ต้องการให้นักศึกษาช่วย หรือโครงการ
ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการมากที่สุด โดยมิใช่การเวียนไปฝึกงานหรือดูแล
งานแผนกต่างๆ ที่ไม่มีภาระงานที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรง และขอให้ก าหนดแผนงานการปฏิบัติงานราย
สัปดาห์ให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน เพื่อให้เห็นโดยชัดเจนว่านักศึกษาจะต้องด าเนินการอะไรและ
เมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะมีการอบรมตามด้วยการทดลองงานฝึกหัดและ
ด าเนินการจริงในที่สุด รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและการประเมินผลตามที่ก าหนดด้วย 

      2.  พิจารณาหัวข้อการจัดท ารายงานการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 
ตามหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร โดยก าหนดให้นักศึกษาจัดท า

รายงานวิชาการ 1 ฉบับเสนอต่อสถานประกอบการ ซึ่งรายงานนี้อาจจะประกอบด้วยเนื้อหาที่สถาน
ประกอบการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้  ดังนั้นหัวข้อโครงงาน/รายงานที่นักศึกษาจะด าเนินการผู้นิเทศ
งาน หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีที่สถานประกอบการไม่ได้เสนอ
โครงงานให้แก่นักศึกษา สถานประกอบการอาจแจ้งให้นักศึกษาด าเนินการในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจโดยผู้นิเทศ
จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในหัวข้อนั้นๆ ด้วย 

      3.  การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ของคณะ/สาขาวิชาจะขอนัดหมายเพื่อให้คณาจารย์เข้า

มานิเทศงานนักศึกษา และประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร ผู้นิเทศ ณ สถานประกอบการ เมื่อสถาน
ประกอบการได้รับหนังสือแจ้งการนิเทศแล้วให้สถานประกอบการพิจารณาวัน เวลาที่เหมาะสมในการเข้านิเทศ
งาน และแจ้งตอบกลับคณะ/สาขาวิชา ส าหรับหัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศดังนี ้

o รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การด าเนินการของส านักงานสหกิจศึกษาฯ และหลักสูตร 



คู่มือสหกิจศึกษา ส าหรับสถานประกอบการ     9 
 

ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop  

                                                                   
 

o ลักษณะงานทีม่อบหมายให้นักศึกษาปฏิบัต ิ
o แผนการปฏิบัตงิานตลอดระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 
o หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า 
o การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
o ผลการปฏิบัตงิานของนักศึกษาและความประพฤติ 
o ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเก่ียวกับการมาปฏิบัตงิานของนักศึกษา 

    4. แนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
o การเข้าออกงานของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ตามช่วงเวลาที่

สถานประกอบการก าหนด โดยเวลาการเข้าออกงานจะต้องเป็นไปตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

o การแต่งกายของนักศึกษา ในระหว่างการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องแต่งชุดนักศึกษา หรือชุดอื่น
ที่สถานประกอบการก าหนด 

o การลางานของนักศึกษา มีแนวการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) การลางานของนักศึกษาจะต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถานประกอบการ

ทุกประการอย่างเคร่งครัด ก่อนลางานนักศึกษาควรได้รับการอนุญาตจากพนักงานที่ปรึกษา
ก่อน ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนนักศึกษาจะต้องแจ้งให้พนักงานที่ปรึกษาก่อน ยกเว้นมีเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนนักศึกษาจะต้องแจ้งให้พนักงานที่ปรึกษาทราบในภายหลังทันทีที่ติดต่อ
พนักงานที่ปรึกษาได ้

2) การลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดอย่าง
เป็นทางการไปยังสถานประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติงานหรือแจ้งขอตัวนักศึกษามาร่วม
กิจกรรมเป็นรายบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องท างานชดเชยตามระยะเวลาในการลา 
ซึ่งยืดหยุ่นได้ตามดุลยพินิจของสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีระยะเวลารวมในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ แต่หากเกินวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานในแต่ละภาค
การศึกษา สถานประกอบการจะต้องแจ้งให้งานสหกิจศึกษาฯ ทราบก่อนวันสุดท้ายของการ
ปฏิบัติงาน 

5. การให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน งานสหกิจ
ศึกษาฯ จะด าเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถานประกอบการ 
ก่อนที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปนี ้

o นักศึกษาสหกิจศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดที่สามารถพิสูจน์ได้และก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อสถานประกอบการหรือชือ่เสียงของมหาวิทยาลัย 

o สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

o นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสมที่อาจจะก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือสูญเสียทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

o มีเหตุจ าเป็นทางด้านอื่นๆ ที่ประธานคณาจารย์นิเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้
นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการได้ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 
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 6. การประเมินผลนักศึกษา 
การประเมินผลนักศึกษานั้น ผู้นิเทศจะต้องด าเนินการประเมินผล 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การประเมิน

การปฏิบัติงานของนักศึกษา ส่วนที่สอง การประเมินผลโครงงาน/รายงานวิชาการของนักศึกษาในสัปดาห์
สุดท้าย  โดยใช้แบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด จากนั้นมอบผลการประเมินให้นักศึกษาน าส่งคณะ/
สาขาวิชา หรือส่งให้คณะ/สาขาวิชาโดยตรงก็ได ้

2.5 ประโยชน์ของการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ  นักศึกษาและ

มหาวิทยาลัย ดังนี ้
o สถานประกอบการ ได้นักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมในด้านวิชาการระดับหนึ่ง

ไปช่วยปฏิบัติงานท าให้พนักงานประจ ามีเวลาสร้างสรรค์งานให้กับองค์กรมากขึ้น และเป็นวิธีการ
หนึ่งในการช่วยคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานประจ าในอนาคต นอกจากนี้ สถานประกอบการ
สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการด าเนินการสหกิจศึกษา และมีสิทธิน าไปหักค่าใช้จ่าย
ได้ 2 เท่า 

o นักศึกษา จะได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียนการสอนในห้องเรียน มีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้เรียนรู้
ในการท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการ
ท างาน สร้างความมั่นใจในตัวเองและเพิ่มคุณค่าในด้านศักยภาพในการท างานที่ตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น
หรือทันทีที่ส าเร็จการศึกษา 

o มหาวิทยาลัย เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และท าให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อทั้งนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานได้ 

2.6 สิทธิประโยชน์ทางภาษสี าหรับสถานประกอบการ  
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้ประโยชน์ทางภาษีโดยตรง (หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า) 

ภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 
437) พ.ศ. 2548 (ซึ่งออกเพื่อรองรับ มาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545) นอกจากนี้ สถานประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า) ด้วยการบริจาค
เงินหรือทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551 

2.6.1  สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
สิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีนี้ เป็นสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการซึ่งด าเนินการสหกิจศึกษาจะ

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษาเป็นจ านวน 2 เท่าของ
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ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง โดยสถานประกอบการจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  

2.6.2  รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
รายการค่าใช้จ่ายที่สถานประกอบการได้จ่ายไปในการฝึกสหกิจศึกษา และมีสิทธิ์น าไปหักค่าใช้จ่ายได้ 

2 เท่า ได้แก่รายจ่ายดังต่อไปน้ี 
o ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่ไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
o ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหต ุ
o ค่าสวัสดิการ เช่น เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางระหว่างจังหวัด และค่าชุดฟอร์ม ที่จัด

ให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาทั้งนี้ต้องระบุรายการเหล่านี้ไว้ในแบบเสนองานสหกิจ
ศึกษา 

o ค่าวัสดุอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษา และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการปกติ
ของสถานประกอบการโดยจะต้องระบุรายการและราคาของวัสดุอุปกรณ์น้ันให้ชัดเจน 

o ค่าวิทยากรภายนอกที่จ้างมาเฉพาะเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาสหกจิศึกษา 

2.6.3  สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
ทางการศึกษา 

สถานประกอบการที่บริจาคเงินและทรัพย์สินเพื่อการส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษาให้แก่
สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล (รายชื่อสถานศึกษาดูได้จากเว็บไซต์
กรมสรรพากร www.rd.go.th) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยการหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่
จ่ายไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 240 พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 476 พ.ศ. 2551 แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์และ
เพื่อการศึกษาหรือการกีฬา โดยสถานประกอบการจะต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่มีลักษณะเป็นสัญญา
ต่างตอบแทน และบริจาคเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

o บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท า หรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน 
o บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ต ารา หนังสือทาง

วิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
o บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็น

ทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย ส าหรับนักเรียน นิสิต หรือ
นักศึกษาของสถานศึกษา 

 
การบริจาคตามข้อ 3 นี้ จะต้องเป็นการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์

ที่จะตกแก่นักศึกษาโดยตรงเท่านั้น เช่น ทุนการศึกษาที่ให้แก่นักศึกษา ทุนการวิจัย ที่ด าเนินการโดยนักศึกษา 
ทุนการประดิษฐ์ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา เป็นต้น 
 

http://www.rd.go.th/
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บทที่  3    
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษาส าหรับสถานประกอบการ 

 

 
 สถานประกอบการที่เข้าร่วมด าเนินการสหกิจศึกษานั้นจะต้องด าเนินการตามกระบวนการและ

ขั้นตอนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคมสหกิจศึกษาไทยก าหนด  ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สถานประกอบการ   

 
3.1 กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

กระบวนการและกิจกรรมในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการมี ดังนี ้

3.1.1 กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
สถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินงานซึ่ง

กิจกรรมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ มีดังน้ี 
o ก าหนดนโยบาย วางแผนก าลังคนและงบประมาณในการรับนักศึกษา ก าหนดงานสหกิจศึกษา 

ก าหนดลักษณะงาน รายละเอียดของงานหรือโครงงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ จ านวนงาน
และช่วงเวลาที่ต้องการรับนักศึกษา พร้อมทั้งก าหนดก าลังคนที่สามารถเป็นผู้นิเทศงาน เพื่อให้
สถานประกอบการได้รับประโยชน์ จัดหาข้อมูล อุปกรณ์/เครื่องมือ หรือสถานทีท่ างานให้นักศึกษา 
และควรก าหนดโครงงานหรืองานให้แก่นักศึกษาด้วยตนเอง 

o ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา และทักษะพิเศษที่เหมาะสมกับต าแหน่งหรือลักษณะงาน 
o เสนองานหรือแจ้งความต้องการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการควรแจ้ง

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการประสานงาน 
o คัดเลือกนักศึกษา อาจคัดเลือกจากจดหมายสมัครงาน ประวัตินักศึกษา การสอบข้อเขียนหรือการ

สอบสัมภาษณ์ก็ได้ ทั้งนี้ สถานประกอบการควรจัดให้ผู้นิเทศงานได้มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาด้วย 
o แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้คณะ/สาขาวิชาทราบ 
o ปฐมนิเทศร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงาน และนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการ

เริม่ปฏิบัติงานจริง ณ คณะ/สาขาวิชา 

3.1.2 กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
o ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อ

ทราบช่วงเวลาปฏิบัติงานและดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทนนักศึกษา 
o ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบ

กฎระเบียบ วัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์กร พร้อมทั้งพานักศึกษาไปแนะน าและส่งตัวต่อผู้
นิเทศของสถานประกอบการ ควรแจ้งด้วยว่าต้องปฏิบัติต่อนักศึกษาเสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ 
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o วางแผนการท างานระหว่างนักศึกษาและผู้นิเทศงาน ในสัปดาห์แรกควรประชุมกับนักศึกษาเพื่อ
ก าหนดแผนการท างานตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

o ติดตามความก้าวหน้า ผู้นิเทศอาจให้นักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าทุกสัปดาห์
หรือทุก 2 สัปดาห์ หรืออาจจัดประชุมน าเสนอความก้าวหน้าทุกเดือน หรือในช่วงกึ่งกลางของการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

o แจ้งยืนยังการเข้านิเทศของคณาจารย์นิเทศ โดยผู้นิเทศจะต้องก าหนดวันและเวลาที่เหมาะสมใน
การนิเทศ  

o จัดประชุมน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยจัดในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน 
โดยเชิญพนักงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาปฏิบัติงาน ผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมฟังผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อคิดเห็นต่อโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติ หรือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ และ
น ามาปรับปรุงการรับสมัครนักศึกษาในโอกาสต่อไป 

o ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานผล   ผู้นิเทศงานด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานผล ส่งกลับให้คณะ/สาขาวิชาพร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา และการประยุกต์หรือน าความรู้จากห้องเรียนไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้คณะ/สาขาวิชา น าไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

3.1.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
o เก็บรวบรวมข้อมูลสหกิจศึกษา  และพิจารณาอนุญาตการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
o เข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ คณะ/สาขาวิชา 
จากรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาส าหรับสถานประกอบการสามารถสรุป

เป็นแผนผังกิจกรรมได้ดังรูปที่ 1   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 

 

กระบวนการก่อน 
การปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 

กระบวนการระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

กระบวนการหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1.ก าหนดนโยบาย วางแผน
ก าลังคนและงบประมาณใน
การรับนักศึกษา  และก าหนด
งานลักษณะงานและโครงงาน
สหกิจศึกษา 
2.ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษา 
และก าหนดผู้นิเทศ 
3.แจ้งความประสงค์/เสนอ
งานให้แก่คณะ/สาขาวิชา  
4.คัดเลือกและแจ้งผลการ
คัดเลือกนักศึกษาให้
มหาวิทยาลัยทราบ 
5.ปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัย 

1.รับรายงานตัวและจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
2.ส่งตัวนักศึกษาใปยังแผนกที่
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3.วางแผนการท างานระหว่าง
นักศึกษาและผู้นิเทศงาน 
4.ติดตามความก้าวหน้าและตอบรับ
การนิเทศ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
5.จัดประชุมให้นักศึกษาเสนอ
รายงาน/โครงการ ณ สถาน
ประกอบการ 
6.ผู้นิเทศประเมินผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาและรายงาน/โครงการ 

1.จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงาน สหกิจศึกษา 
2.เข้าร่วมกิจกรรมการ
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างสถานประกอบการ
และมหาวิทยาลัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ 
มหาวิทยาลยัหรือสถาน
ประกอบการ 
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3.2 การติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
การติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหกิจ

ศึกษา ท าให้ทราบข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณาว่านักศึกษาเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
มีความเหมาะสมกับนักศึกษาและสถานการณ์ปัจจุบัน การติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นให้ผู้นิเทศ
ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

o ประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการโดยผู้นิเทศงานจัดประชุมร่วมกับนักศึกษา
สัปดาห์ละครั้งเพ่ือสอบถามบรรยากาศการท างาน 

o ให้นักศึกษาท ารายงานสรุปผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานน าเสนอต่อผู้นิเทศและคณาจารย์
นิเทศ 

o ผู้นิเทศร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานของนักศึกษา 
o เจ้าของสถานประกอบการพิจารณาภาพรวมการปฏิบัติงานและแจ้งต่อคณาจารย์นิเทศของ

นักศึกษา 
   



คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับสถานประกอบการ     15 
 

ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop 

                                                                   
 

บทที ่4 
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
 

 
การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นกิจกรรมบังคับของการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพื่อฝึกฝนทักษะในการสื่อสารของนักศึกษาและเพื่อจัดท าเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับสถานประกอบการ กรณีที่สถานประกอบการรับนักศึกษาเป็นกลุ่ม  รายงาน
อาจจะจัดท าเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้  ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการ
รายงานสหกิจศึกษา สถานประกอบการอาจแนะน านักศึกษาพิจารณาเรื่องที่ตนเองสนใจและหยิบยกมา
รายงานโดยผู้นิเทศจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพื่อความสะดวกในการประเมินโครงงาน/รายงาน
วิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมได้ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานไว้ดังนี ้

4.1 รูปแบบและหัวข้อการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
เนื่องจากว่ารายงานสหกิจศึกษานั้น เป็นรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาต้องเขียนในระหว่างการ

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใต้การก ากับดูแลของผู้นิเทศงาน การเขียนรายงานที่ดีนั้นจะต้องมีความ
ถูกต้องชัดเจนและมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะน าเสนอดังนั้น รูปแบบและหัวข้อต่างๆจะก าหนดไว้อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งได้แก่ 

4.1.1 ส่วนน า ประกอบด้วย 
o ปกนอก 
o ปกใน 
o กิตติกรรมประกาศ 
o บทคัดย่อภาษาไทย 
o สารบัญเรื่อง 
o สารบัญตาราง 
o สารบัญรูปภาพ 

4.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย 
o บทน า 
o การทบทวนเอกสาร (ถ้ามี) 
o วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
o งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
o สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
หมายเหตุ: ในส่วนของเนื้อเรื่องนี้ อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาแต่ละคนในแต่ละสถานประกอบการ  



คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับสถานประกอบการ     16 
 

ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop 

                                                                   
 

4.1.3 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบตอนท้าย จะเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม เพื่อท าให้รายงานมีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
o เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นส่วนที่บรรจุรายการเอกสารที่ได้อ้างอิงไว้ในรายงานดังนั้น 

รายการเอกสารจะต้องสอดคล้องกับเอกสารที่เขียนอ้างอิงไว้ 
o ภาคผนวก (ถ้ามี) เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น แบบสอบถาม ตารางบันทึกข้อมูล วิธีการ

ค านวณ สูตร ภาพแสดงเครื่องมือ เป็นต้น การจะมีภาคผนวกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม ถ้ามีให้เริ่มภาคผนวกในหน้าถัดจากเอกสารอ้างอิง โดยพิมพ์ค าว่า ภาคผนวก 
ขนาดตัวอักษร 36 ตัวหนา อยู่กลางหน้ากระดาษ รายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไป 

4.2 รูปแบบการจัดท ารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา  
เพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษามีรูปแบบ และเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 

จึงได้ก าหนดการจัดท ารูปเล่มรายงานฯ ดังต่อไปนี้ 
o จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 ขนาด 80 แกรม สีขาวสุภาพและพิมพ์หน้าเดียว 
o พิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 
o จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้ตามความจ าเป็น

ของข้อมูลที่จะต้องน าเสนอ 
o การเว้นขอบกระดาษก าหนดให้        

 ขอบด้านบน 1.5 น้ิว 
 ขอบด้านล่าง 1.0 น้ิว 
 ขอบด้านซ้าย 1.2 น้ิว    
 ขอบด้านขวา 1.0 น้ิว 

4.3 รายละเอียดเนื้อหารายงานสหกิจศึกษา  
รายงานสหกิจศึกษาที่นักศึกษาท าขึ้นถือว่าเป็นเอกสารเชิงวิชาการ ดังนั้นเนื้อหาในส่วนของเนื้อเรื่อง

ของรายงานควรประกอบไปด้วย   

4.3.1 บทน า 
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสถานประกอบการและงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  
o ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ  
o ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล หรือการให้บริการหลักของสถานประกอบการ   
o รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร (ในกรณีที่ไม่เป็นความลับ)  
o ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
o ชื่อและต าแหน่งงานของผู้นิเทศงาน  
o ระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน  

4.3.2 วัตถุประสงค์การปฏิบัติงานสหกิจหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคข์องโครงการที่ได้รับมอบหมายได้แก่  
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o วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาหรือผู้นิเทศงานได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องท าให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยอาจจะจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดไว้ก่อน    

o ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนตัวของนักศึกษา
และที่สถานประกอบการจะได้รับ      

4.3.3 งานที่ปฏิบัติหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายได้แก่  
o รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติใน

โครงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  
o แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางที่จ าเป็นเพื่อประกอบการอธิบาย  
o แสดงวิธีการค านวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการและ

ง่ายต่อการเข้าใจ  
o หากเป็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้อย่าง

ชัดเจน   
 

4.3.4 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน  

ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้แก่  
o รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์  
o การวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูลที่ได้รับ โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขหรือ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเน้นในแง่ของการน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
o เปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรอืจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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บทที่ 5 
ข้อแนะน าและแนวทางการแก้ไขปัญหาส าหรับผู้นิเทศงาน 
 
 การด าเนินงานสหกิจศึกษานั้นมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของสถานประกอบการที่นักศึกษาไป
ปฏิบัติงาน ผู้นิเทศงาน นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และการด างานอาจประสบปัญหา ดังนั้นเพื่อความสะดวก 
เรียบร้อยในการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมได้ก าหนดข้อแนะน าและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาส าหรับผู้นิเทศงาน ดังนี ้

5.1 แนวปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
o นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ตามช่วงเวลาที่สถานประกอบการก าหนด 
o ในระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษาต้องแต่งชุดนักศึกษาหรือ ชุดอื่นที่สถานประกอบการก าหนด 
o การลางานของนักศึกษาต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับของสถานประกอบการทุก

ประการอย่างเคร่งครัด 

5.2 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกคน อัตราความคุ้มครองที่ได้รับจะ

เป็นไปตามบริษัทประกันภัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกันไว้  ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาคการศึกษา 
สามารถขอทราบรายละเอียดอัตราที่แน่นอนได้จากส านักงานสหกิจศึกษาฯ เมื่อท่านพบว่านักศึกษาเจ็บป่วย
หรือมีอุบัติเหตุ ขอให้แจ้งคณะ/สาขาวิชา หรือส านักงานสหกิจศึกษาฯ หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 082-
745-8912 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5.3 แนวทางการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
เมื่อนักศึกษามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยพนักงานที่ปรึกษาหรือ

บุคคลในสถานประกอบการไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง และต้องการความร่วมมือกับทาง
มหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหา โปรดประสานมาโดยตรงที่ส านักงานสหกิจศึกษาฯ ตลอดระยะเวลาท าการ 
หรือกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนสถานประกอบการสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
ตลอด 7 วันในสัปดาห์ ตามหมายเลขที่ให้ไว้ข้างล่างนี ้

o หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 082-745-8912 
o ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทรศัพทเ์บอร์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารส าหรับการด าเนินงานสหกิจศึกษาส าหรับสถานประกอบการ 

 
 
o แบบเสนองานสหกิจศึกษา       Coop-F. 01 
o แบบแจ้งก าหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ   Coop-F. 02 
o แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก     Coop-F. 03 
o แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา     Coop-F. 04 
o แบบประเมินการปฏิบัติงาน      Coop-F. 05 
o แบบประเมินรายรายงานนักศึกษา     Coop-F. 06 
o แบบยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงาน      Coop-F. 07 
o หนังสือแสดงความจ านงการบริจาค       
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  Coop-F. 01  

แบบเสนองานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
เรียน       หัวหน้าส านักงานสหกจิศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 
             ด้วยสถานประกอบการ มีความสนใจที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และใคร่ขอเสนองานให้นักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  ลงชื่อ...................................................................... 

                                                   (..............................................................................)  
                                    ต าแหน่ง..................................................................  

                                                                                                                  วันที่......................./......................../.......................  

ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................................................. 

ที่อยู่เลขที่ ..............ถนน....................................... ต าบล/แขวง....................................... เขต/อ าเภอ................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์........................................................ โทรศัพท์..............................................โทรสาร.......................................................................................  
ประเภทธุรกิจ..................................................................จ านวนพนักงานรวม......................คน  จ านวนชั่วโมงการท างาน..........................(ชม./สัปดาห)์  
 

ชื่อเจ้าของสถานประกอบการ/หัวหนา้หน่วยงาน  
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................   
หากว่ามหาวิทยาลัยนครพนมประสงค์จะติดต่อประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการขอให้  

(    ) ติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงาน      (    ) ติดต่อบุคคลที่สถานประกอบการมอบหมาย ดังนี้ 
 ชื่อ-นามสกุล...................................................................................ต าแหน่ง...............................................แผนก.............................................. 

 

รายละเอียดงาน/สวัสดิการที่เสนอใหน้ักศึกษาและคุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการ 
สาขาวิชาที่ต้องการ.......................................................จ านวน......................ต าแหน่ง..........................................................................................................  
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี........................................................................................................................................................... 
 

คุณสมบัติของนักศกึษาและข้อก าหนดอื่นๆ (เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องน าไประหว่างการปฏิบัติงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรืออื่นๆ ) 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…………………………………… 
ต าแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบตัิ (Job Position)....................................................................................................................................................... 
ลักษณะงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description) (อาจเป็นโครงงาน งานวิจัย หรืองานประจ าที่สอดคล้องกับสาขาวิชา) 
............................................................................................................................................................................................................................................... 

 

ระยะเวลาที่ต้องการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน   ระหว่างเดือน     (   )  กันยายน-ธันวาคม    (   )  มกราคม-พฤษภาคม     (   )  ตลอดปีการศึกษา 
 

สวัสดิการที่ขอเสนอให้นักศึกษาในระหว่างปฏิบัติงาน  
        ค่าตอบแทน     (    ) ไม่มี           (    ) มี.....................บาท/วัน หรือ......................บาท/เดือน  
         ที่พกั              (    ) ไม่มี           (    ) มี             (    ) ไม่เสียค่าใช้จ่าย       (    )  นักศึกษารับผิดชอบเอง.........................บาท/เดือน/วัน                                                                                         
รถรับ-ส่ง ไป-กลับ ระหว่างองค์กรผู้ใชบ้ัณฑิต ที่พัก และชุมชนใกล้เคียง  
            (    ) ไม่มี               (    ) มี              (    )  ไม่เสียค่าใช้จ่าย      (    )  นักศึกษารับผิดชอบเอง..........................บาท/เดือน/วัน  
สวัสดิการอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ เช่น อาหาร  ชุดท างาน) ...................................................................................................................................................  
การเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
            (   ) ต้องการคัดเลือกนักศึกษาเอง         (   ) ให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาให้ 

 หมายเหตุ กรุณาแนบแผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสถานท่ีท่ีนักศึกษาต้องไป
ปฏิบตัิงาน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปรายงานตัว และการนิเทศ
งานของคณาจารย์นิเทศ จกัขอบคณุยิ่ง 
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Coop-F.02 

แบบแจ้งก าหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

 
 

o จะส่งพนักงานของสถานประกอบการมาสัมภาษณ์ นักศึกษาที่มหาวทิยาลัยนครพนม 
o สัมภาษณน์ักศึกษาโดยใชร้ะบบสื่อสารสองทางผ่านโทรศัพทห์รือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
o ให้นักศึกษาไปสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ (เฉพาะสถานประกอบการใน จ.นครพนม) 

ก าหนดการสัมภาษณ ์
ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี เวลา ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา หมายเลขงาน หมายเหตุ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
(ลงชื่อ) ......................................................... (ผู้ให้ข้อมูล)             
        (........................................................)  

             ต าแหน่ง........................................................ 
                                                    วันที่............../....................../................... 

 
โปรดส่งกลบัทางโทรสารหรืออีเมล์ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการสัมภาษณ์ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................................................................ 
ที่อยู่.................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน.............................................................................................ต าแหน่ง..................................... 
โทรศัพท์...........................................................................................................โทรสาร...................................... 
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Coop-F.03 

แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา สาขาวิชา หมายเลขงาน 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
(ลงชื่อ) ......................................................... (ผู้ให้ข้อมูล)             
        (........................................................)  

             ต าแหน่ง........................................................ 
                                                วันที่................../....................../.............. 

 
โปรดส่งกลบัทางโทรสารหรืออีเมล์ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการสัมภาษณ์ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

 
 
 
 
 
 

ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................................................................ 
ที่อยู่.................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน.............................................................................................ต าแหน่ง..................................... 
โทรศัพท์...........................................................................................................โทรสาร...................................... 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้........................................................................................................... คน 
ต้องการคัดเลือกนักศึกษาเพิ่มเติมอีกในครั้งต่อไป......................................................................................... คน 
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  Coop-F.04 
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา 

Confirmation Form of Workplace Supervision of Cooperative Education Program  
(ผู้ให้ข้อมูล : อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา) / (Information Provider: Cooperative Education Supervision)  

 
ชื่อสถานประกอบการ / Employer 
Name...........................................................................................................................................................................................  

มหาวิทยาลัยนครพนมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสนักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน และใน
โอกาสนี้ขออนุญาตเข้านิเทศสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

Nakhon Phanom University  would  like  to  express  its  sincere  thank  to  your  company  for 
giving practical training opportunity to our student at your facility.  May we request for a meeting with your 
assigned staff who will supervise the student (Job Supervisor) for detailed discussions as follow 
1.  ประเด็นพบปะเพื่อปรึกษาหารือกับ  Job Supervisor เกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษา / Issues to be discussed with 
the Supervisor regarding student’s performance  

1. หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน / The nature of job 
responsibilities to be assigned to the student and training plan throughout the program 

2. การพัฒนาตนเองของนักศึกษา / Monitoring of student’s progress 
3. ติดตามรายงานของนักศึกษา / Follow up of Student’s report  
4. รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา / Feedback  from the 

workplace regarding the Cooperative Education Program and its  philosophy 
5. ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานผ่านมา / Problems and issues occurred during the 

program 
2.  ก าหนดการพบปะและขั้นตอนในการเยี่ยมนิเทศสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการของท่าน / Meeting agenda and 
related activities 

1. ขอพบ Job Supervisor / Meeting with job supervisor วันที ่/ Date..............  เวลา / Time............. น. 
2. ขอพบนักศึกษาสหกิจศึกษา / Meeting with student       วันที่ / Date..............  เวลา / Time............. น. 
3. ประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างอาจารย์นิเทศ  Job Supervisor และนักศึกษา / Meeting among the 3 

parties (Job Supervisor, Student and Cooperative Education Supervisors) 
4. เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) / Visiting the 

workplace facilities (depending upon  the  convenient  and  permission  of  the  workplace) 
3.  รายชื่ออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา /  List of Cooperative Education Supervisors  
  คณะ / Faculty .....................................   

1. ............................................................... ต าแหน่ง / Position ..............................................    
2. ............................................................... ต าแหน่ง / Position ..............................................                
3. ............................................................... ต าแหน่ง / Position .............................................. 

    ลงชื่อ / Signature......................................................... 
                         

                                                                                             (......................................................) 
                                           อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
                          Cooperative Education Supervision 
                      ............../............../.............. 
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(ผู้ให้ข้อมูล : สถานประกอบการ) / (Information Provider: Workplace) 
โปรดตอบรับเพื่อแสดงการยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา / Please complete the information below to confirm 
    ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว / Convenient on the date and time stated below 

  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอปรับก าหนดวันเวลาที่สะดวก ดังนี้ 
 Not  convenient  with  the  date  and  time  and  would  like  to  change  to  the  most 
convenient    time  as suggested below 
 

                    วันที่ / Date..................................เวลา / Time..................................... 
 

                   ลงชื่อ / Signature....................................................... 
                         (......................................................) 

                              พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
                Company Cooperative Education Advisor 

                                                  ............./............../.............. 
 
ขอความกรุณาส่งแบบฟอร์มยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา ฉบับนี้ที่ส านักงานสหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยนครพนมทาง
หมายเลขโทรสาร 0-4253-2478 หรือทาง e-mail: coop@npu.ac.th 
Please return the form to the center of cooperative education, Nakhon Phanom University 
by Fax  No. 0-4253-2478 or e-mail: coop@npu.ac.th 

mailto:coop@npu.ac.th
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Coop-F.05 
แบบประเมินนักศึกษาสหกจิศึกษา 

( 1 แผน่ส าหรบันักศึกษาสหกิจศึกษา 1 คน ) 
ค าชี้แจง  แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศกึษา 
โปรดบันทึกหมายเลข 5,4,3,2,1 หรือ- ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมินโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินค่าส าหรับระดับความคิดเห็น  ดังน้ี 

5   หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด  หรือ  เหมาะสมมากที่สุด 
4   หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก  หรือเหมาะสมมาก 
3    หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง  หรือ  เหมาะสมปานกลาง 
2   หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย  หรือ  เหมาะสมน้อย 
1   หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด  หรือ  เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
-   หมายถึง   ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้  เพราะว่าไม่มีความเห็น  ไมม่ีข้อมูล หรือ   
                               ไมต่้องการประเมิน 

 
ชื่อ-สกุลนักศึกษา............................................................................................................................................. 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา...........................................สาขาวิชา.................................................ชั้นปีที่................ 
คณะ/วิทยาลัย.................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินนักศึกษาสหกจิศึกษา 

 
หวัข้อการประเมิน ระดบัความคิดเหน็ ( 5-1 หรือ - ) หมายเหตุ

1. การพัฒนาบคุลกิภาพ

1.1  บุคลิกภาพ

1.2  วฒิุภาวะ

1.3  การปรับตัว

1.4  การเรียนรู้

1.5  การแสดงความคิดเห็น  การแสดงออก

1.6  การมมีนุษย์สัมพนัธ์

1.7  ทัศนคติ

2.  การแสดงความมีสว่นร่วมกับสถานประกอบการ

3.  ความประพฤต ิ คุณธรรม  จริยธรรมและการปฏิบตัิ

ตามระเบยีบวินัยของสถานประกอบการ เช่น การลา

การขาดงาน  การแตง่กาย

4.  ความรู้  ความสามารถพ้ืนฐานทีจ่ าเปน็ตอ่การ

ปฏิบตังิานสหกิจศึกษาทีไ่ดร้ับมอบหมายใหส้ าเร็จ

5.  ความก้าวหน้าของการจดัการท ารายงานสหกิจ

ศึกษา (Work  Term  Report )  
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หวัข้อการประเมิน ระดบัความคิดเหน็ (5-1 หรือ - ) หมายเหตุ
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดงัน้ี
6.1  ต่องานทีไ่ด้ปฏิบัติและสถานประกอบการ
6.2  ต่อความเหมาะสม  ความปลอดภัยของ
ทีพ่กั (ถ้าม)ี
6.3  ต่อความสะดวกและความปลอดภัยในการ
เดินทางระหวา่งไปและกลับ
6.4  ต่อความเหมาะสมของค่าตอบแทน (ถ้าม ี)
7.  สรุปโดยภาพรวมของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
 
ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
 
                                                                               
                                                                ลงชื่อ.............................................................................. 
                                                                                           
                                                                       (.............................................................................) 
                                                                                           ผู้นิเทศ 
                                                                          วันที่........../......................../.................... 
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Coop-F.06 
แบบประเมนิรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ส าหรับผูน้ิเทศ) 

ข้อมูลทั่วไป/Work Term Information  
ชื่อ-สกุลนักศึกษา ......................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................................ 
สาขาวิชา ......................................................................คณะ/วิทยาลัย...................................................................................... 
 ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน ...................................ต าแหน่ง................................................. แผนก....................................................  
หัวข้อรายงาน  
 ภาษาไทย/Thai............................................................................................................................................................................. 
ภาษาอังกฤษ/English.................................................................................................................................................................... 
 

หัวข้อประเมิน/Items 
 1.กิตติกรรมประกาศ( Acknowledgement ) 
............................................................................................................................... 
2.บทคัดย่อ ( Abstract )  
............................................................................................................................... 
3.สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง ( Table of contents )  
.............................................................................................................................. 
4.วัตถุประสงค์ ( Objectives ) 
............................................................................................................................... 
5.วิธีการศึกษา ( Method of Education ) 
…………………………………………………………………………………………………………...... 
 6.ผลการศึกษา ( Result ) 
............................................................................................................................... 
7.วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis )  
.............................................................................................................................. 
8.สรุปผลการศึกษา (Conclusion )  
............................................................................................................................... 
9.ข้อเสนอแนะ ( Comment ) 
…………………………………………………………………………………………………………....... 
10.ส านวนการเขียน และการสื่อความหมาย ( Idiom and Meaning ) 
............................................................................................................................. 
11.ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling ) 
............................................................................................................................... 
12.รูปแบบและความสวยงาม ( Pattern )  
............................................................................................................................... 
13.เอกสารอ้างอิง ( References ) 
.............................................................................................................................. 
14.ภาคผนวก ( Appendix ) 
...............................................................................................................................  
 

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5  คะแนน  

20 คะแนน  

10  คะแนน  

10  คะแนน  

5  คะแนน  

10 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  

5 คะแนน  
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / Other comments 
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อผู้ประเมิน /  Signature................................... 
                                                                  
                                     (.....................................) 
           ต าแหน่ง/Position................................................. 
                        วันที่/Date........./...................../............. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับผู้นิเทศ/ Supervision only 
คะแนนรวม  ข้อ  1- 14   =...................คะแนน 
                           รวม.....................คะแนน 
                                  100        คะแนน 
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Coop-F.07 

หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษา  
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ ชื่อ ................................................................................................. ................... มีความยินดีให้
มหาวิทยาลัยนครพนมเผยแพร่เนื้อหาในรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  ภายใต้คณะ/
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด     ภาคการศึกษาที่ ........... ประจ าปีการศึกษา ............................... ณ หน่วยงาน
หรือสถานประกอบการของข้าพเจ้า ในส่วนของ “กิจกรรมที่นักศึกษาสหกิจศึกษาท ารายงาน/โครงงาน” 
“บทคดัย่อ” และ “ข้อเสนอแนะในรายงาน/โครงงาน” ได้โดย   

 
         (  ) อนุญาตให้ระบุชื่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 
         (  )    อื่นๆ(โปรดระบุ) ...................................................................................................... 
 
 
                                 ลงชื่อ ............................................................................  ผู้มีอ านาจกระท าการแทน                    
                                       (............................................................................) นิติบุคคล/ผู้ประกอบการ 
 
                                 ลงชื่อ  ............................................................................ ผู้มีอ านาจกระท าการแทน  
                                        (...........................................................................) นิติบุคคล/ผู้ประกอบการ  
 
                                       วันที่..........เดือน..................................พ.ศ..................... 
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หนังสือแสดงความจ านงการบริจาค 
 

                          วันที่................................................. 
 
ผู้บริจาค บุคคล  นาย/นาง/นางสาว ............................................นามสกุล........................................................... 

นิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วน................................................................................................................. 
ที่อยู่   เลขที่..........................หมู่.......................ซอย..................................ถนน................................................... 
ต าบล.......................................อ าเภอ............................................จังหวัด........................................................... 
มีความประสงค์บริจาคเงินให้คณะ/วิทยาลัย................................................................... มหาวิทยาลัยนครพนม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน 
จ านวนเงิน.....................บาท (...........................................................................) 

2. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา แบบเรยีน ต ารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกีย่วข้องกับการศึกษา 

จ านวนเงิน.....................บาท (...........................................................................) 
3. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรอืเป็น

ทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การค้นคว้า หรือการวิจัยส าหรับนักศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวนเงิน.....................บาท (..........................................................................) 

 
ลงชื่อ.................................................. ผู้บริจาค 
   (.......................................................) 

                                   ต าแหน่ง........................................................ 
  



คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับสถานประกอบการ     33 
 

ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop 

                                                                   
 

 

5.4  การให้บริการของงานสหกิจศึกษา 
งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ไดแ้บ่งงานตามภารกิจออกเป็น 4 ฝ่าย เพื่อประสานงานและ

อ านวยความสะดวกแก่ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

5.1 ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีภารกิจดังนี ้
5.1.1 งานประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา เช่น การจัดท าคู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าวสหกิจ

ศึกษา จัดส่ง ส.ค.ส. และงานการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
5.1.2 งานจัดหางานและพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 

เช่น การจัดหางานและการติดตามงานสถานประกอบการติดตามผลการคัดเลือกจากสถาน
ประกอบการการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการใหม่  

5.1.3 งานจับคู่ (Matching) ระหว่างนักศึกษากับสถานประกอบการการพัฒนาคุณภาพสถาน
ประกอบการใหม่ 

5.1.4 งานพิจารณาค าร้องและให้ค าปรึกษาแนะน าการเลือกสถานประกอบการแก่นักศึกษา และ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานประกอบการแก่นักศึกษา และการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นเนื่องจากสถานประกอบการในกรณ๊ต่างๆ 

5.1.5 งานพัฒนาความร่วมมือทางสหกิจศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาในการด าเนินงานสหกิจศึกษาแก่
ภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และกลุม่องค์
องค์กรวิชาการวิชาชีพต่างๆ 

5.1.6 งานพัฒนาเครือข่ายบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยการจัดท าฐานข้อมูลบัณฑิตเพื่อการ
จัดหางานที่มีคุณภาพแก่นักศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากศิษย์เก่า 

5.1.7 งานพัฒนาเครือข่ายทางสหกิจศึกษา โดยให้บริการการศึกษาดูงานทางสหกิจศึกษาและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในต่างประเทศ เพื่อ
จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 

5.2  ฝ่ายพัฒนาอาชีพ มีภารกิจดังนี้ 
5.2.1 งานเตรียมความพร้อมนักศึกษา เช่น การประสานงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา การ

ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 
5.2.2 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เช่น พัฒนาบุคลิกภาพ การทดสอบ EQ การพัฒนาสื่อการสอน

เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
5.2.3 งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ เช่น การเขียนจดหมายสมัครงาน

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างชาติ ทักษะการด ารงชีวิตในต่างประเทศ เป็นต้น 

5.2.4 งานให้ค าปรึกษา แก้ไขปญัหา และติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา เช่น งานคลินิกอาชีพ 
การแก้ไขปัญหานักศึกษาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร่วมกับฝ่ายพัฒนา
งานสหกิจศึกษา และการจัดกจิกรรมรายงานความก้าวหน้าในระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
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5.2.5 งานกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ เช่น กิจกรรมสัมภาษณ์และสัมนาสหกิจศึกษา 
และการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

5.2.6 งานพัฒนาอาชีพบัณฑิตที่ต่อเนื่องจากสหกิจศึกษา เช่น การวิเคราะห์สภาพการจ้างงาน การ
จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม และการติดตามการจ้างงาน
บัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม 

5.3 ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา มีภารกิจดังนี้ 
5.3.1 งานฐานข้อมูลสหกิจศึกษา เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษา สถานประกอบการ และฐานข้อมลู

ส าหรับคณาจารย์นิเทศเป็นต้น 
5.3.2 งานสหกิจศึกษาออนไลน์ เช่น การประกาศงานสหกิจศึกษา การประกาศผลการคัดเลือกจาก

สถานประกอบการ การจัดส่งเอกสารออนไลน์ แผนการนิเทศงานสหกิจศกึษา และการ
ประเมินผล เปน็ต้น 

5.3.3 งานเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา กระดานข่าวสหกิจศึกษา 
ศูนย์ประกาศงานบัณฑิต (Job Center) การให้บริการแบบฟอร์ม และแบบสอบถามออนไสน์ 
เป็นต้น 

5.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5.4.1 งานจัดระบบเอกสารส านักงาน เช่น การจัดเตรียมเอกสารส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ และ

สถานประกอบการ 
5.4.2 งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษา เช่น การส ารวจและประมาณการจ านวนนักศึกษา การรับ

และลงทะเบียนค าร้องนักศึกษา และงานใบรับรองและสัมฤทธิบัตร 
5.4.3 งานประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษา เช่น การนัดหมายและอ านวยความสะดวกในการ

เดินทางเพ่ือติดต่อระหว่างคณาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ 
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ภาพกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
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ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
NPUCOOP/59 
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โครงการจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ 

ชื่อโครงการ : เครื่องเชื่อมสายวัดอุณหภูมิ 

ปฏิบัติสหกิจศกึษา ณ บริษัทเดลตา้ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 

นักศึกษา : 1. นายพงษ์พัฒน์ คงเจริญ 
2. นายเจริญวุฒ ิอนุวรรณ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อออกแบบ และสร้างเครื่องเช่ือมจุดสายวัดอุณหภูมิ 
2. เพื่อน าอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อเพิ่มรูปแบบของการใช้งานให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ที่ใช้งาน 
4. เพื่อให้มีเครื่องเช่ือมจุดสายวัดอุณหภูมิ เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
นักศึกษาสหกจิศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับชิ้นงานโครงการ 

เช่น ชุดวงจรสวิตซ์ชิง่เพาเวอร์ซัพพลาย และวงจรฟิลเตอร์ ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ท าให้เห็นแนวความคิดในการ

กระบวนการเชื่อมจุด (Spot Welding Process) เป็นวิธีการเชื่อมที่ท าให้ผิวหน้าของช้ินงานติดกันเป็นจุด 
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สร้างโครงการ เมื่อน าข้อมูลต่างๆที่ได้ท าการรวบรวม และศึกษามาท าการออกแบบเครื่องเชือ่มสายวัดอุณหภูมิ
ท าให้เขียนรูปแบบการท างานของเครือ่งเชื่อมสายวัดอุณหภูมิเป็นแบบบล็อกไดอะแกรมได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ด้านสังคมศึกษา 

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปเนื้อสุกร 

นักศึกษา: นางสาวเสาวภา ศิริโสม 
ปฏิบัติสหกิจศกึษา ณ บ้านยอดโพธิ์ ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

   

Type K(    ) 

220-230 VAC

+

-

                 

R2

R3
R4

R5

S2

L

C1 C2 1000 uF1000 uF

15 uH
7.4 kΩ

7.4 kΩ

1 kΩ

2.4 kΩR1 
18Ω 

Power
Suppy

24V/5A

S1

Swith on-off

220-230 VAC
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หลักการและเหตุผล  
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในหมู่บ้านต่าง ๆ ก็คือ การเลี้ยงสุกร หรือ การเลี้ยงหมู เป็นสัตว์เลี้ยงที่

ขยายพันธุ์ได้เร็วมีลูกดกจึงเป็นกิจการที่ให้ผลก าไรดี สุกรเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ การแปรรูปเนื้อ
สกุรเป็นการถนอมอีกทางหนึ่งที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพ สามารถเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ครัวเรือนและมี
เงินหมุนเวียนในกลุ่มผู้เลี้ยงสกุร  
 โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็นและมีบรรจุภัณฑ์เกบ็
เนื้อสุกรที่แปรรูปแล้วเพือ่วางจ าหน่ายในตลาดชุมชนส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกจิชุมชนสามารถให้กลุ่มผู้
เลี้ยงสุกรมีอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อน ามาใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกลุ่มผู้เลีย้งสุกร มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการแปรรูปสุกรกร 
2. เพื่อฝึกทักษะการแปรรูปเน้ือสุกรให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงสุกรบ้านยอดโพธิ์ ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร 

จังหวัดนครพนม 

 

 

ประเมนิความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
 
1. ได้รู้จักเขตพื้นที่การท างานหรือเขตพื้นที่ด าเนินงานรับผิดชอบครอบคลุมในพื้นที่อ าเภอเรณูนครทั้งหมด 8 

ต าบล รวม 91 หมู่บ้าน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วย ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนนิงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
       - รอ้ยละของจ านวนผูเ้ข้าร่วม
โครงการฯ 

  
คน 

ร้อยละ 

  
25 
100 

  
35 
100 

  
 
 

 เชิงคณุภาพ 
      - ภาพรวมความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ค่าเฉลี่ย 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5.00 

 4.23  
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2. ได้เรียนรู้การท างานในองค์กร ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชาวบ้าน ซึ่งเป็นการฝึกการปรับตัวในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและได้เรียนรู้การท าหนังสือราชการ การท าแผนชุมชน การท าแผนบูรณาการ 
แผนต าบล งานกองทุนหมู่บ้านและงานพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ได้เรียนรู้งานและมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ในองค์กรในการท างาน เช่น ช่วยงานธุรการสารบรรณ งานกองทุน
หมู่บ้าน งานOTOP งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปญัหาของชาวบ้าน 
บางหมู่บ้านที่ไม่เขา้ใจกันหรอืไม่สามัคคีกัน 

4. ได้ฝึกตรวจเอกสารโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือของบประมาณสนับสนนุของแต่ละหมูบ่้านและเมื่อเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน น าไปเสนอให้กับนายอ าเภอเรณูนคร  

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับสถานประกอบการ     41 
 

ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop 

                                                                   
 

 
 
 

ค ำสั่งมหำวทิยำลัยนครพนม 
ที่    1455  /25๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 
ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๕๙  

............................................................ 
 เพื่อให้การด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ

วัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี ้

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์  ชูเรือง   ประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร   กรรมการ 
๔. หัวหน้าสาขาวิชาการประมง    กรรมการ 
๕. หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์    กรรมการ 
๖. หัวหน้าสาขาวิชาสัตว์ศาสตร์    กรรมการ 
๗. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    กรรมการ 
๘. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   กรรมการ 
๙. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
๑๐. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) กรรมการ 
๑๑. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)  กรรมการ 
๑๒. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๑๓. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  กรรมการ 
๑๔. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
๑๕. หัวหน้าสาขาวิชาท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กรรมการ 
๑๖. หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร  กรรมการ 
๑๗. หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี    กรรมการ 
๑๘. หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์    กรรมการ 
๑๙. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ    กรรมการ 
๒๐. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   กรรมการ 
๒๑. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี     กรรมการ 
๒๒. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์    กรรมการ 
๒๓. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา    กรรมการ 
๒๔. นางสาวภทัร์รว ี บัวบาน    กรรมการและเลขานกุาร 

หน้าที่ 
1.จัดระบบ... 
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1. จัดระบบ กลไกล และสร้างขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา    และแนวปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 

2. พิจารณาแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา 
3. ก าหนดมาตรฐานด้านการด าเนินงาน การเตรียมความพร้อม และด้านการวัดผล และประเมินผล 
4. จัดหาสถานประกอบการและพิจารณาคุณภาพงาน 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่  21  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
        
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์) 
               รักษาราชการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 
ฝ่ายเรียบเรียงและตรวจสอบ 
คณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
เจ้าของ 
ส านักงานสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม  
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 
โทรสาร 0-4253-2478 




