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บทที่ 1
สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษาถูกนามาจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เนื่องจากที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาได้ผลิตออกบัณฑิตไปรับใช้สังคมจานวนมากแต่คุณภาพของบัณฑิตไม่
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนอกจากนี้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นว่าบัณฑิตที่
ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานขาดทักษะที่จาเป็นในการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสาร การทางาน
เป็นทีม ความยืดหยุ่น หรือความสามารถในการทางานร่วมกับบุคคลอื่นในสายอาชีพ รวมทั้งขาดจริยธรรมและ
วัฒนธรรมขององค์กร ด้วยเหตุดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาได้พยายามพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยพัฒนาการศึกษาระบบสหกิจศึกษาขึ้นมา เพื่อสร้างความ
เข้าในแก่นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาจึงขออธิบายถึง
ความเป็นมาและแนวความคิดสาคัญในการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้

1.1

ความเป็นมาของสหกิจศึกษา

การสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับ
สถานประกอบการที่เรียกว่าหลักสูตรแซนด์วิซ (Sandwich Course) ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2446 (ค.ศ.
1903) ในทวีปยุโรปที่ประเทศอังกฤษ ณ วิทยาลัยเทคนิคซันเดอร์แลนด์ (Sunderland Technical College)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมนาวี โดยจัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาสองกลุ่ ม คือ นักศึกษาที่
เรี ย นปกติ ใ นสถานศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ กั บ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น พนั ก งานในสถาน
ประกอบการและมาเรียนในสถานศึกษา ประเทศเยอรมันนีได้นาแนวความคิดนี้ไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพกับ
นักศึกษาโดยดาเนินการในลักษณะสามโปรแกรมที่แตกต่างกัน คือ โปรแกรมที่หนึ่ง โปรแกรมฟาคโฮคชุเลน
(Fachhochschulen) เกิดขึ้นในช่วงปี 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
ภาคการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต่อมา ประมาณ พ.ศ. 2449 ( ค.ศ. 1906 )
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวได้แพร่หลายไปยังทวีปอเมริกา โดยการนาของเฮอร์แมน ชไนเดอร์
(Herman Schneider) มหาวิทยาลัยซินซินนาติ (University of Cincinnati) แห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio) ภายใต้
ชื่อ “แผนงานซินซินนาติ” ที่เสนอการแก้ปัญหาการสอนด้านความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพของ
นักศึกษาที่ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในชั้นเรียน มาเป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อความเข้าใจและ
ความชานาญ ในการดาเนินการได้แบ่งนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ออกเป็นสองกลุ่ม ในแต่ละสัปดาห์
นักศึกษากลุ่มหนึ่งจะเรียนที่มหาวิทยาลั ยและอีกกลุ่มหนึ่งจะไปปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมที่โรงงานท้องถิ่นใน
สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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ลักษณะการจ้างงาน ผลพบว่า การสลับการเรียนกับการทางานทาให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนในชั้น
เรียน เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและเกิดทักษะใหม่ๆ ทาให้มีความมั่นใจในการเลือกอาชีพและมี
ศักยภาพในการทางาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น (Northeastern
University) แห่งรัฐแมสซาซูเซสต์ (Massachusetts) ได้นาแนวคิดนี้มาใช้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เช่นกัน
และในปีพ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) มหาวิทยาลัยแอนทิออค (Antioch University) แห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio) ได้นา
วิธีการจัดหลักสูตรดังกล่าวไปใช้กับสาขาวิชาศิลปศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่อาชี พใน
ลักษณะการศึกษาและการทางาน ปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) สหรัฐอเมริกามีกฎหมายอุดมศึกษาให้ทุนแก่
สถาบันที่พัฒนาโปรแกรมสหกิจศึกษาจึงทาให้สหกิจศึกษาขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศ
แคนาดา
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศแคนาดาที่จัดการศึกษาสหกิจศึกษา คือมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู
(University of Waterloo) โดยเริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1975) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รูปแบบสหกิจศึกษาที่จัดไม่ตายตัว ส่วนใหญ่จะมีภาคการศึกษามากกว่าภาคการทางาน มีทั้งแบบสลับภาค
การศึกษากับภาคการทางานและแบบคู่ขนานที่เรียนและทางานในเวลาเดียวกัน โดยหลักสูตรสหกิจศึกษาใช้
ระยะเวลานานกว่าหลักสูตรปกติ จากทวีปอเมริกาเหนือสหกิจศึกษาได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศในแถบเอเชีย
แปซิฟิกโดยเริ่มจากประเทศออสเตรเลียที่ได้สร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือ
จากสถานประกอบการและเรียกหลัก สูตรนี้ว่า “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 หลักสูตรดังกล่าวดาเนินการใน
สองรูปเรียกว่า”แซนด์วิซแบบบาง” (Thin Sandwich) และ “แซนด์วิซแบบหนา” (Thick Sandwich) ซึ่งเป็น
การศึกษาในสถานศึกษาสลับกับการทางานในสถานประกอบการ “แซนด์วิซแบบบาง” มีภาคการศึกษา 7
ภาค และภาคการทางาน 2 ภาค ในขณะที่ “แซนด์วิซแบบหนา” มีภาคการศึกษา 7 ภาค และภาคการ
ท างาน 6 ภาค หลั ก สู ต รทั้ ง สองรู ป แบบจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาและไปปฏิ บั ติ ง านใน
ภาคอุตสาหกรรม (College-Based Student หรือ University-Based Student) และนักศึกษาที่เป็นลูกจ้าง
ในภาคอุตสาหกรรมจะมาเรียนในสถานศึกษา ต่อมาสหกิจศึกษาได้แผ่ขยายสู่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสถานศึกษาได้นาสหกิจศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเต็ม
รูปแบบ โดยเฉพาะสถานศึกษาของประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษที่จัดการศึกษาแบบประเทศตะวันตก
เช่น มหาวิทยาลัยฮ่องกงโปลีเทคนิค (Hong Kong Polytechnic University) ที่ได้พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานด้วยประสบการณ์การทางานที่เน้นการปฏิบัติงานในต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
นานยาง (Nanyang Technological University) ในประเทศสิ ง คโปร์ ที่ ไ ด้ จั ด สหกิ จ ศึ ก ษาในลั ก ษณะที่
นักศึกษาต้องฝังตัวในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 5 เดือนก่อนสาเร็จการศึกษา นอกจากนี้ สหกิจศึกษา
ยังได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศจีนและเข้าสู่ประเทศไทยเป็นลาดับถัดมา
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นบุคคลแรกที่นาระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสองครั้ง
คือในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติโดยนักศึกษาได้เริ่มไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาครั้งแรกปี พ.ศ. 2538 จากนั้นแนวความคิดดังกล่าวได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอย่าง
กว้างขวาง ในปี พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนัน้ ได้ประกาศนโยบายให้การสนับสนุน
สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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ด้านการเงินแก่สถาบันการศึกษาที่จัดสหกิจศึกษาโดยได้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายหัวให้แก่สถานศึกษา 17
แห่ง ที่จั ดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาและให้ใช้หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบ จากนั้นสหกิจศึกษาได้ขยายสู่ระดับชาติโดยรัฐบาลได้ก้าวเข้ามาสนับสนุนผ่าน
ทบวงมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันโดยมีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นภาคีสาคัญของรัฐ
การด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาในช่ ว งเริ่ ม ต้ น อยู่ ใ นรู ป ของทวิ ภ าคี คื อ สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการ โดยภาครัฐมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง หากแต่มีหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยที่ได้สนับสนุนสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระยะ
เริ่มต้น การดาเนินงานสหกิจศึกษาได้พัฒนาเข้าสู่ลักษณะพหุภาคีเมื่อ พ.ศ. 2545 กล่าวคือ มีหน่วยงานหลาย
ภาคส่วนได้ร่วมกันรับผิดชอบดาเนินสหกิจศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
คือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ทาหน้าที่ดูแลด้านนโยบายและให้การสนับสนุนด้าน
การเงิน องค์กรเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมวิชาการในประเทศ
ไทยได้ แ ก่ สมาคมสหกิจ ศึก ษาไทย (Thai Association for Cooperative Education-TACE) และสมาคม
วิชาการระดับนานาชาติได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative EducationWACE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้สมัครเป็น สมาชิกตั้งแต่เริ่มจัดสหกิจศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.
วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการอานวยการของ
สมาคม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
แนวคิดหลักที่ทาให้เกิดรูปแบบของการดาเนินงานสหกิจศึกษาประกอบด้วยสองแนวคิด คือ หนึ่ง การ
ตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ระบบการทางานของ
บัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา และสองการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดให้
นักศึกษามีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ทางานตามหลัก “เรียนจากการทา” (Learning by Doing) รูปแบบการจัดการศึกษาแนวคิดนี้ จึงมีชื่อเรียกที่
หลากหลาย อาทิ การศึกษาจากประสบการณ์ โปรแกรมทางานและศึกษาการศึกษาที่ยึดการทางานเป็นฐาน
โปรแกรมการศึกษาสลับกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ โดยชื่ อที่ใช้แพร่หลายที่สุดในโลกในปัจจุบัน คือ สหกิจศึกษา
(Cooperative Education) และบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้ (Work Integrated Learning) เมื่อมีการ
นารูปแบบสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในปี พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ได้แปลความจากชื่อ Cooperative Education
เป็นศัพท์ภาษาไทยว่า “สหกิจศึกษา” และได้ให้ความหมายว่า “สหกิจศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่จัดให้
มี ก ารเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาสลั บ กั บ การไปหาประสบการณ์ ต รงจากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ณ สถาน
ประกอบการอย่ า งมี ร ะบบด้ ว ยความร่ ว มมื อ จากสถานประกอบการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ระบบ
การศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning)”

1.2

การจัดการศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

ในยุคปัจจุบันบัณฑิตจะต้องมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทางานและการ
เรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของอาชีพและการพัฒนาตนเองที่นอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ ทักษะที่
กล่ า วนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการเรี ย นรู้ แ ละจะพั ฒ นาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว หากนั ก ศึ ก ษาได้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการจริง สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิ บัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ทาให้นักศึกษา
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เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทางานจึงทาให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ
มากที่สุด ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษาสหกิจ
ศึกษาจะเป็นกลไกที่จะทาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์ร่วมกัน
มหาวิทยาลัยนครพนมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถานบันทางการศึกษาในจังหวัด
นครพนมจานวน 7 สถาบัน เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่ อกระจายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมหาวิทยาลัยนครพนมได้
กาหนดนโยบายให้หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในแผนการเรียนของแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีโอกาสสร้างความเข้าใจ คุ้น เคย และเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงาน เกิดทักษะ
ของงานอาชีพ และทักษะด้านการพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากทักษะวิชาการที่เล่าเรียนโดยจัดให้นักศึกษาไป
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือโดยนักศึกษาสหกิจศึกษาต้องไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวและจะต้องลงมือปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชาที่ตนเองเรียนมาซึ่งจะทา
ให้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเพราะเป็นประสบการณ์ในส่วนที่นักศึกษาไม่
สามารถเรียนรู้ได้ ในห้องเรียนจึงทาให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การ
วิเคราะห์และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดเตรียมและนาเสนอรายงานจากประสบการณ์การ
ทางานจริงของตนเอง การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันรวมทั้งการมองเห็นแนวทางด้าน
งานอาชีพของตนเองชัดเจนขึ้น ระบบการเรียนการสอนเช่นนี้ จะส่งผลให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น ทั้งนี้กระบวนการ สหกิจศึกษาจะทาให้เกิด
การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด ทาให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตร
ได้ตลอดเวลา สาหรับสถานประกอบการจะได้นักศึกษาใช้ตลอดปีซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุ กฝ่าย
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย นครพนมมี ห ลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าที่ จั ด แผนการเรี ยนรายวิ ช าสหกิ จ ศึก ษา จ านวน 22
สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
17. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
18. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. สาขาวิชาการประมง
19. สาขาวิชาการจัดการ
4. สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์
20. สาขาวิชาเคมี
5. สาขาวิชาพืชศาสตร์
21. สาขาวิชาฟิสิกส์
6. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
22. สาขาวิชาชีววิทยา
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
15. สาขาวิชาท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
16. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
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1.2.1 วัตถุประสงค์
การจัดแผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
o เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา
o เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริงก่อนสาเร็จการศึกษา
o เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

1.2.2 หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
สหกิจศึกษาเป็นรายวิชาซึ่งถูกจัดไว้ในแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชาในระดับชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4
การกาหนดแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาอาจขึ้นอยู่กับความเหมาะสม อย่างไรก็ตามสหกิจศึกษา
มีลักษณะการจัดแผนการเรียน ดังนี้
o เป็นรายวิชาบังคับเลือกหรือเป็นรายวิชาเลือกที่กาหนดไว้ในสาขาวิชานั้นๆ มีจานวนไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
o นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาของตนเอง
o มีภาคการศึกษาสหกิจศึกษาเท่ากับ 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์
o นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานกับสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเหมือนพนักงานจริง
o มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1.2.3 ระยะเวลาการดาเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานสหกิจศึกษา ไว้ 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
o ภาคการศึกษาที่ 1 ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน
o ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน
หมายเหตุ สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาที่จัดการศึกษาสหกิจศึกษาแตกต่างจากนี้ให้ขออนุมัติเป็นกรณีๆไป

1.2.4 เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนมได้กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ดังนี้
o มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา
o มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสามารถพัฒนาตนเองได้
o ต้องมีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
o เป็ น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปีที่ 3 หรื อ ชั้ น ปี ที่ 4 โดยจะต้ อ งผ่า นการพิ จารณาคุณสมบั ติ และสอบผ่าน
รายวิชาที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในสาขาวิชานั้นๆ
o ผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมหรือรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาอนึ่งนักศึกษาที่จะ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และต้องผ่าน
การคัดเลือกจากสถานประกอบการที่มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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บทที่ 2
คุณสมบัติและบทบาทของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา
สถานประกอบการเป็นหน่วยงานที่สาคัญที่จะทาให้การปฏิ บัติงานสหกิจศึกษาประสบความสาเร็จ
และการดาเนินงานสหกิจศึกษาต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านจากสถานประกอบการได้แก่ นโยบายสนับสนุน
ความร่วมมือ ความเข้าใจหลักการการปฏบัติงานสหกิจศึกษา ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษา ในบทนี้ขออธิบายถึงคุณสมบัติและบทบาทของสถานประกอบการต่อสหกิจศึกษา ดังนี้

2.1

คุณสมบัติของสถานประกอบการ

เพื่อให้การดาเนินงานสหกิจศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ สถานประกอบการที่เข้าร่วมดาเนินการสหกิจ
ศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
o มี น โยบายสนั บ สนุ น และผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาและเล็ ง เห็ น
ความสาคัญในการให้ความร่วมมือในรูปแบบสหกิจศึกษา
o มีการประกอบการที่สอดคล้องกับวิชาชีพและวิชาเอกของนักศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ
o สามารถจั ด หาบุ ค ลากรเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ นิ เ ทศงาน (Job Supervisor) ซึ่ ง มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
o มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
o มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
o ยินดีจ่ายค่าตอบแทนหรือให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ แก่นักศึกษาตามที่สถานประกอบการ
เห็นสมควร

2.2

บทบาทของสถานประกอบการ

เพื่อให้การดาเนินงานติดต่อประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สถานประกอบการต้องกาหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษา
คือ ฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ และผู้นิเทศ

2.2.1 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ
o เสนองาน ตาแหน่งงาน และโครงงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ โดยส่งให้คณะ/สาขาวิชา ทราบ
ก่อนล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา
o กาหนดการปฐมนิเทศ อบรม เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบวินัย วัฒนธรรม การรักษาความ
ปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ โครงสร้างการบริหารงาน
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
o แต่ ง ตั้ ง ผู้ นิ เ ทศงาน (Job Supervisor) สถานประกอบการจะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คนเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้นิเทศงานทาหน้าที่ดูแลและแนะนาในการปฏิบัติงาน
ได้แก่ การให้คาแนะนาลักษณะงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงาน การมอบหมายงานและ
แนะน าการถ่ า ยทอดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านนั ก ศึ ก ษา การจั ด ท ารายงาน การสอดส่ อ งดู แ ลการ
สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop

คู่มือสหกิจศึกษา สาหรับสถานประกอบการ

7

ปฏิบัติงาน ความเป็นระเบียบและความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ตลอดจน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น นักศึกษาได้รับอุบัติเหตุในขณะที่ทางาน การมีส่วนร่วมนิเทศงานกับ
คณาจารย์นิเทศของคณะ/สาขาวิชา รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
o กาหนดภาระงาน โดยกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน
และตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทั้งการกาหนดงานแก่นักศึกษาควรสอดคล้องกับหลักสูตร/
สาขาวิชาของนักศึกษา ถ้าหากสถานประกอบการกาหนดภาระงานไม่สอดคล้องกับหลักสูตร/
สาขาวิชาอาจไม่เป็นผลดีต่อสถานประกอบการและนักศึกษา ตลอดจนจะทาให้ผิดวัตถุประสงค์
หลักของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา
o พิ จ ารณาจั ด ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา สถานประกอบการสามารถจ่ า ยเงิ น
ค่ า ตอบแทนหรื อ สวั ส ดิ ก ารให้ นั ก ศึ ก ษาในอั ต ราที่ พ อเหมาะตามสมควร ทั้ ง นี้ ข อให้ ส ถาน
ประกอบการแจ้งให้คณาจารย์นิเทศของคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษารับทราบในระหว่างที่ทา
การสัมภาษณ์งาน

2.2.2 รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารบุคคลหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะทาหน้าที่ประสานงานการรับนักศึกษา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ และดาเนินการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษา ณ สถานประกอบการ โดย
อบรมข้อควรปฏิบัติในสถานประกอบการ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการนั้นๆ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เช่น กาหนดเวลาเข้าทางาน การลางาน การแต่ง
กาย วัฒนธรรมองค์กร การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ

2.2.3 แต่งตั้งผู้นิเทศงานหรือพนักงานที่ปรึกษา
ผู้นิเทศงานหรือพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการจะดาเนินการแต่งตั้งเพื่อดูแล และให้คาปรึกษา
นักศึกษานั้นจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
o เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือใกล้เคียง หรือเป็นผู้
มีความชานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
o สามารถให้คาปรึกษา ติดตาม แนะนาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
o สามารถตรวจรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
o สามารถประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ น าเสนอต่ อ สถาน
ประกอบการและคณะ/สาขาวิชา

2.3

การยกเลิก การลาออก และการขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2.3.1 ก่อนประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติงานแล้วประสงค์จะแจ้งขอยกเลิก
หรือขอเลื่อนการปฏิบัติงานแล้วประสงค์จะแจ้งขอยกเลิกหรือขอเลื่อนการปฏิบัติงาน สามารถกระทา
ได้เมื่อมีเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยยื่นแบบคาร้องทั่วไป (Coop-FM01) และได้รบั การอนุมัติจาก
คณบดีก่อนที่จะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop
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2.3.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ จะขอ
ลาออกหรื อ เลื่ อ นการไปปฏิ บั ติ ง านไม่ ไ ด้ ยกเว้ น ในกรณี ที่ เ จ็ บ ป่ ว ยโดยจะต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์
ประกอบการพิจารณาและยื่นแบบคาร้องทั่วไป (Coop-FM02) เพื่อให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
2.3.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแล้วจะขอลาออกหรือเลื่อนเวลาการไป
ปฏิบัติตามงานตามที่กาหนดไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณาจารย์นิเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่
งานสหกิจศึกษา

2.4

หน้าที่ของผู้นิเทศงาน

ผู้นิเทศ (Supervisor) มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชา
หรือเป็นหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ ดังนั้น ผู้นิเทศงานจึงเป็นผู้ที่มีความสาคัญที่จะทาให้การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาเร็จไปได้ด้วยดี สานักงานสหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยนครพนม ใคร่ขอ
ความกรุณาจากพนักงานที่ปรึกษาได้โปรดพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. กาหนดลักษณะงาน (Job Description) และแผนงานการปฏิบัติงาน (Work Plan)
ในสั ป ดาห์ แ รกของการปฏิ บั ติ ง านพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาควรก าหนดต าแหน่ ง งานของนั ก ศึ ก ษาและ
ขอบข่ายหน้าที่ ที่ นักศึกษาจะต้อ งปฏิบั ติและแจ้ งให้นักศึกษาได้รั บทราบ ซึ่ งตาแหน่งงานควรจะตรงตาม
สาขาวิชาของนักศึกษา ประเภทงานที่จะปฏิบัติอาจจะเป็นงานประจาที่ต้องการให้นักศึกษาช่วย หรือโครงการ
ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการมากที่สุด โดยมิใช่การเวียนไปฝึกงานหรือดูแล
งานแผนกต่างๆ ที่ไม่มีภาระงานที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรง และขอให้กาหนดแผนงานการปฏิบัติงานราย
สัปดาห์ให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน เพื่อให้เห็นโดยชัดเจนว่านักศึกษาจะต้องดาเนินการอะไรและ
เมื่อใด ในแผนงานควรระบุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะมีการอบรมตามด้วยการทดลองงานฝึกหัดและ
ดาเนินการจริงในที่สุด รวมทั้งกาหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและการประเมินผลตามที่กาหนดด้วย
2. พิจารณาหัวข้อการจัดทารายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ตามหลักสูตรได้กาหนดให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร โดยกาหนดให้นักศึกษาจัดทา
รายงานวิ ช าการ 1 ฉบั บ เสนอต่ อ สถานประกอบการ ซึ่ ง รายงานนี้ อ าจจะประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาที่ ส ถาน
ประกอบการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ดังนั้นหัวข้อโครงงาน/รายงานที่นักศึกษาจะดาเนินการผู้นิเทศ
งาน หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีที่สถานประกอบการไม่ได้เสนอ
โครงงานให้แก่นักศึกษา สถานประกอบการอาจแจ้งให้นักศึกษาดาเนินการในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจโดยผู้นิเทศ
จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในหัวข้อนั้นๆ ด้วย
3. การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ของคณะ/สาขาวิชาจะขอนัดหมายเพื่อให้คณาจารย์เข้า
มานิ เ ทศงานนั ก ศึ ก ษา และประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ นิ เ ทศ ณ สถานประกอบการ เมื่ อ สถาน
ประกอบการได้รับหนังสือแจ้งการนิเทศแล้วให้สถานประกอบการพิจารณาวัน เวลาที่เหมาะสมในการเข้านิเทศ
งาน และแจ้งตอบกลับคณะ/สาขาวิชา สาหรับหัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศดังนี้
o รูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา การดาเนินการของสานักงานสหกิจศึกษาฯ และหลักสูตร
สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop
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ลักษณะงานทีม่ อบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ
แผนการปฏิบัตงิ านตลอดระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
หัวข้อรายงานสหกิจศึกษาและความก้าวหน้า
การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
ผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษาและความประพฤติ
ปัญหาต่างๆ ที่สถานประกอบการพบเกี่ยวกับการมาปฏิบัตงิ านของนักศึกษา

4. แนวปฏิบัติสาหรับนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
o การเข้าออกงานของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ตามช่วงเวลาที่
สถานประกอบการกาหนด โดยเวลาการเข้าออกงานจะต้องเป็นไปตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
o การแต่งกายของนักศึกษา ในระหว่างการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องแต่งชุดนักศึกษา หรือชุดอื่น
ที่สถานประกอบการกาหนด
o การลางานของนักศึกษา มีแนวการปฏิบัติ ดังนี้
1) การลางานของนักศึกษาจะต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถานประกอบการ
ทุกประการอย่างเคร่งครัด ก่อนลางานนักศึกษาควรได้รับการอนุญาตจากพนักงานที่ปรึกษา
ก่อน ยกเว้นมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนนักศึกษาจะต้องแจ้งให้พนักงานที่ปรึกษาก่อน ยกเว้นมีเหตุ
จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งแจ้ ง ให้ พ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาทราบในภายหลั ง ทั น ที ที่ ติ ด ต่ อ
พนักงานที่ปรึกษาได้
2) การลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดอย่าง
เป็นทางการไปยังสถานประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติงานหรือแจ้งขอตัวนักศึกษามาร่วม
กิจกรรมเป็นรายบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องทางานชดเชยตามระยะเวลาในการลา
ซึ่งยืดหยุ่นได้ตามดุลยพินิจของสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีร ะยะเวลารวมในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ แต่หากเกินวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานในแต่ละภาค
การศึกษา สถานประกอบการจะต้องแจ้งให้งานสหกิจศึกษาฯ ทราบก่อนวันสุดท้ายของการ
ปฏิบัติงาน
5. การให้นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน งานสหกิจ
ศึกษาฯ จะดาเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถานประกอบการ
ก่อนที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ได้ในกรณีต่อไปนี้
o นักศึกษาสหกิจศึกษากระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดที่สามารถพิสูจน์ได้และก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อสถานประกอบการหรือชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัย
o สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจง
เหตุผลความจาเป็นให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
o นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไม่เหมาะสมที่อาจจะก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือสูญเสียทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
o มีเหตุจาเป็นทางด้านอื่นๆ ที่ประธานคณาจารย์นิเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาฯ เห็นชอบให้
นักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการได้ก่อนระยะเวลาที่กาหนด
สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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6. การประเมินผลนักศึกษา
การประเมินผลนักศึกษานั้น ผู้นิเทศจะต้องดาเนินการประเมินผล 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การประเมิน
การปฏิบัติงานของนักศึกษา ส่วนที่สอง การประเมินผลโครงงาน/รายงานวิชาการของนักศึกษาในสัปดาห์
สุดท้าย โดยใช้แ บบประเมิ น ที่ ม หาวิท ยาลัยกาหนด จากนั้นมอบผลการประเมินให้นักศึกษานาส่ง คณะ/
สาขาวิชา หรือส่งให้คณะ/สาขาวิชาโดยตรงก็ได้

2.5

ประโยชน์ของการดาเนินงานสหกิจศึกษา

การจั ด การศึ ก ษารายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สถานประกอบการ นั ก ศึ ก ษาและ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
o สถานประกอบการ ได้นักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมในด้านวิชาการระดับหนึ่ง
ไปช่วยปฏิบัติงานทาให้พนักงานประจามีเวลาสร้างสรรค์งานให้กับองค์กรมากขึ้น และเป็นวิธีการ
หนึ่งในการช่วยคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานประจาในอนาคต นอกจากนี้ สถานประกอบการ
สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการดาเนินการสหกิจศึกษา และมีสิทธินาไปหักค่าใช้จ่าย
ได้ 2 เท่า
o นักศึกษา จะได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียนการสอนในห้องเรียน มีโอกาสนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้เรียนรู้
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการ
ทางาน สร้างความมั่นใจในตัวเองและเพิ่มคุณค่าในด้านศักยภาพในการทางานที่ตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะทาให้นักศึกษามีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น
หรือทันทีที่สาเร็จการศึกษา
o มหาวิทยาลัย เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา และท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อทั้งนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานได้

2.6

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับสถานประกอบการ

สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้ประโยชน์ทางภาษี โดยตรง (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) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.
2545) นอกจากนี้ สถานประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ท างภาษี (หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า) ด้วยการบริจาค
เงินหรือทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐภายใต้กฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551
2.6.1
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
สิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีนี้ เป็นสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการซึ่งดาเนินการสหกิจศึกษาจะ
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ สาหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษาเป็นจานวน 2 เท่าของ
สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง โดยสถานประกอบการจะต้องดาเนิน การให้เป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
2.6.2
รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
รายการค่าใช้จ่ายที่สถานประกอบการได้จ่ายไปในการฝึกสหกิจศึกษา และมีสิทธิ์นาไปหักค่าใช้จ่ายได้
2 เท่า ได้แก่รายจ่ายดังต่อไปนี้
o ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายให้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่ไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างขั้นต่า
o ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
o ค่าสวัสดิการ เช่น เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางระหว่างจังหวัด และค่าชุดฟอร์ม ที่จัด
ให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาทั้งนี้ต้องระบุรายการเหล่านี้ไว้ในแบบเสนองานสหกิจ
ศึกษา
o ค่าวัสดุอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษา และไม่ปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการปกติ
ของสถานประกอบการโดยจะต้องระบุรายการและราคาของวัสดุอุปกรณ์นั้นให้ชัดเจน
o ค่าวิทยากรภายนอกที่จ้างมาเฉพาะเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.6.3
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
ทางการศึกษา
สถานประกอบการที่บริจาคเงินและทรัพย์สินเพื่อการส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษาให้แก่
สถานศึ ก ษาของทางราชการ สถานศึ ก ษาขององค์ ก ารของรั ฐ บาล (รายชื่ อ สถานศึ ก ษาดู ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์
กรมสรรพากร www.rd.go.th) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยการหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่
จ่ายไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 240 พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 476 พ.ศ. 2551 แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์และ
เพื่อการศึกษาหรือการกีฬา โดยสถานประกอบการจะต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่มีลักษณะเป็นสัญญา
ต่างตอบแทน และบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
o บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดทา หรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน
o บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
o บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจั ดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็น
ทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สาหรับนักเรียน นิสิต หรือ
นักศึกษาของสถานศึกษา
การบริจาคตามข้อ 3 นี้ จะต้องเป็นการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์
ที่จะตกแก่นักศึกษาโดยตรงเท่านั้น เช่น ทุนการศึกษาที่ให้แก่นักศึกษา ทุนการวิจัย ที่ดาเนินการโดยนักศึกษา
ทุนการประดิษฐ์ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา เป็นต้น
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บทที่ 3
กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษาสาหรับสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่เข้าร่วมดาเนินการสหกิจศึกษานั้น จะต้องดาเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมาคมสหกิจศึกษาไทยกาหนด ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สถานประกอบการ

3.1 กระบวนการและกิจกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา
กระบวนการและกิจกรรมในการดาเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการมี ดังนี้

3.1.1 กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการดาเนินงานซึ่ง
กิจกรรมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ มีดังนี้
o กาหนดนโยบาย วางแผนกาลังคนและงบประมาณในการรับนักศึกษา กาหนดงานสหกิจศึกษา
กาหนดลักษณะงาน รายละเอียดของงานหรือโครงงานที่ต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติ จานวนงาน
และช่วงเวลาที่ต้องการรับนักศึกษา พร้อมทั้งกาหนดกาลังคนที่สามารถเป็นผู้นิเทศงาน เพื่อให้
สถานประกอบการได้รับประโยชน์ จัดหาข้อมูล อุปกรณ์/เครื่องมือ หรือสถานทีท่ างานให้นักศึกษา
และควรกาหนดโครงงานหรืองานให้แก่นักศึกษาด้วยตนเอง
o กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา และทักษะพิเศษที่เหมาะสมกับตาแหน่งหรือลักษณะงาน
o เสนองานหรือแจ้งความต้องการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการควรแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการประสานงาน
o คัดเลือกนักศึกษา อาจคัดเลือกจากจดหมายสมัครงาน ประวัตินักศึกษา การสอบข้อเขียนหรือการ
สอบสัมภาษณ์ก็ได้ ทั้งนี้ สถานประกอบการควรจัดให้ผู้นิเทศงานได้มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาด้วย
o แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้คณะ/สาขาวิชาทราบ
o ปฐมนิเทศร่วมกันระหว่างคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงาน และนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการ
เริม่ ปฏิบัติงานจริง ณ คณะ/สาขาวิชา

3.1.2 กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
o ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อ
ทราบช่วงเวลาปฏิบัติงานและดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทนนักศึกษา
o ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบ
กฎระเบียบ วัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์กร พร้อมทั้งพานักศึกษาไปแนะนาและส่งตัวต่อผู้
นิเทศของสถานประกอบการ ควรแจ้งด้วยว่าต้องปฏิบัติต่อนักศึกษาเสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ
สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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o วางแผนการทางานระหว่างนักศึกษาและผู้นิเทศงาน ในสัปดาห์แรกควรประชุมกับนักศึกษาเพื่อ
กาหนดแผนการทางานตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
o ติดตามความก้าวหน้า ผู้นิเทศอาจให้นักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจาทุกสัปดาห์
หรือทุก 2 สัปดาห์ หรืออาจจัดประชุมนาเสนอความก้าวหน้าทุกเดือน หรือในช่วงกึ่งกลางของการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
o แจ้งยืนยังการเข้านิเทศของคณาจารย์นิเทศ โดยผู้นิเทศจะต้องกาหนดวันและเวลาที่เหมาะสมใน
การนิเทศ
o จัดประชุมนาเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยจัดในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน
โดยเชิญพนักงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาปฏิบัติงาน ผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมฟังผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อคิดเห็นต่อโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติ หรือพิจารณานาไปใช้ประโยชน์ และ
นามาปรับปรุงการรับสมัครนักศึกษาในโอกาสต่อไป
o ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานผล ผู้นิเทศงานดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานผล ส่งกลับให้คณะ/สาขาวิชาพร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา และการประยุกต์หรือนาความรู้จากห้องเรียนไปใช้ใ นทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้คณะ/สาขาวิชา นาไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

3.1.3 กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
o เก็บรวบรวมข้อมูลสหกิจศึกษา และพิจารณาอนุญาตการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
o เข้าร่วมกิจกรรมการนาเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ คณะ/สาขาวิชา
จากรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานสหกิจศึกษาสาหรับสถานประกอบการสามารถสรุป
เป็นแผนผังกิจกรรมได้ดังรูปที่ 1
กระบวนการก่อน
การปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา

กระบวนการระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กระบวนการหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1.กาหนดนโยบาย วางแผน
กาลังคนและงบประมาณใน
การรับนักศึกษา และกาหนด
งานลักษณะงานและโครงงาน
สหกิจศึกษา
2.กาหนดคุ ณ สมบัตินักศึกษา
และกาหนดผู้นิเทศ
3.แจ้ ง ความประสงค์ / เสนอ
งานให้แก่คณะ/สาขาวิชา
4.คัดเลือกและแจ้งผลการ
คัดเลือกนักศึกษาให้
มหาวิทยาลัยทราบ
5.ปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัย

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

1.จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์การ
ดาเนินงาน สหกิจศึกษา
2.เข้าร่วมกิจกรรมการ
นาเสนอผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างสถานประกอบการ
และมหาวิทยาลัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ
มหาวิทยาลัยหรือสถาน
ประกอบการ

รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการและกิจกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
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การติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหกิจ
ศึกษา ทาให้ทราบข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณาว่านักศึกษาเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ และสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
มีความเหมาะสมกับนักศึกษาและสถานการณ์ ปัจจุบัน การติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นให้ผู้นิเทศ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
o ประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการโดยผู้นิเทศงานจัดประชุมร่วมกับนักศึกษา
สัปดาห์ละครั้งเพื่อสอบถามบรรยากาศการทางาน
o ให้นักศึกษาทารายงานสรุปผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานนาเสนอต่อผู้นิเทศและคณาจารย์
นิเทศ
o ผู้นิเทศร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานของนักศึกษา
o เจ้าของสถานประกอบการพิจารณาภาพรวมการปฏิบัติงานและแจ้งต่อคณาจารย์นิเทศของ
นักศึกษา

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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บทที่ 4
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นกิจกรรมบังคับของการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ เพื่อฝึกฝนทักษะในการสื่อสารของนักศึกษาและเพื่อจัดทาเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับสถานประกอบการ กรณีที่สถานประกอบการรับนักศึกษาเป็นกลุ่ม รายงาน
อาจจะจัดทาเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้ ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการ
รายงานสหกิจศึกษา สถานประกอบการอาจแนะนานักศึกษาพิจารณาเรื่องที่ ตนเองสนใจและหยิบยกมา
รายงานโดยผู้นิเทศจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อความสะดวกในการประเมินโครงงาน/รายงาน
วิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมได้กาหนดรูปแบบการเขียนรายงานไว้ดังนี้

4.1

รูปแบบและหัวข้อการเขียนรายงานสหกิจศึกษา

เนื่องจากว่ารายงานสหกิจศึกษานั้น เป็นรายงานทางวิชาการที่นักศึกษาต้องเขียนในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการภายใต้การกากับดูแลของผู้นิเทศงาน การเขียนรายงานที่ดีนั้นจะต้องมีความ
ถูกต้องชัดเจนและมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะนาเสนอดังนั้น รูปแบบและหัวข้อต่างๆจะกาหนดไว้อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งได้แก่
4.1.1
o
o
o
o
o
o
o

ส่วนนา ประกอบด้วย
ปกนอก
ปกใน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อภาษาไทย
สารบัญเรื่อง
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ

4.1.2
ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
o บทนา
o การทบทวนเอกสาร (ถ้ามี)
o วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
o งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
o สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หมายเหตุ: ในส่วนของเนื้อเรื่องนี้ อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาแต่ละคนในแต่ละสถานประกอบการ

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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4.1.3
ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย
ส่วนประกอบตอนท้าย จะเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม เพื่อทาให้รายงานมีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย
o เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นส่วนที่บรรจุรายการเอกสารที่ได้อ้างอิงไว้ในรายงานดังนั้น
รายการเอกสารจะต้องสอดคล้องกับเอกสารที่เขียนอ้างอิงไว้
o ภาคผนวก (ถ้ามี) เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น แบบสอบถาม ตารางบันทึกข้อมูล วิธีการ
คานวณ สูตร ภาพแสดงเครื่องมือ เป็นต้น การจะมีภาคผนวกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความจาเป็นและ
ความเหมาะสม ถ้ามีให้เริ่มภาคผนวกในหน้าถัดจากเอกสารอ้างอิง โดยพิมพ์คาว่า ภาคผนวก
ขนาดตัวอักษร 36 ตัวหนา อยู่กลางหน้ากระดาษ รายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไป

4.2

รูปแบบการจัดทารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา

เพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษามีรูปแบบ และเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
จึงได้กาหนดการจัดทารูปเล่มรายงานฯ ดังต่อไปนี้
o จัดพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 ขนาด 80 แกรม สีขาวสุภาพและพิมพ์หน้าเดียว
o พิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
o จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้ตามความจาเป็น
ของข้อมูลที่จะต้องนาเสนอ
o การเว้นขอบกระดาษกาหนดให้
ขอบด้านบน 1.5 นิว้
ขอบด้านล่าง 1.0 นิว้
ขอบด้านซ้าย 1.2 นิว้
ขอบด้านขวา 1.0 นิว้

4.3

รายละเอียดเนื้อหารายงานสหกิจศึกษา

รายงานสหกิจศึกษาที่นักศึกษาทาขึ้นถือว่าเป็นเอกสารเชิงวิชาการ ดังนั้นเนื้อหาในส่วนของเนื้อเรื่อง
ของรายงานควรประกอบไปด้วย
4.3.1
บทนา
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสถานประกอบการและงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
o ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ
o ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล หรือการให้บริการหลักของสถานประกอบการ
o รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร (ในกรณีที่ไม่เป็นความลับ)
o ตาแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
o ชื่อและตาแหน่งงานของผู้นิเทศงาน
o ระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
4.3.2
วัตถุประสงค์การปฏิบัติงานสหกิจหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับมอบหมายได้แก่
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o วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่นักศึกษาหรือผู้นิเทศงานได้กาหนดไว้ว่าจะต้องทาให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยอาจจะจัดลาดับความสาคัญของวัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดไว้ก่อน
o ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนตัวของนักศึกษา
และที่สถานประกอบการจะได้รับ
4.3.3
งานที่ปฏิบัติหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายได้แก่
o รายละเอียดงานที่ นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบั ติ ใ น
โครงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
o แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางที่จาเป็นเพื่อประกอบการอธิบาย
o แสดงวิธีการคานวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการและ
ง่ายต่อการเข้าใจ
o หากเป็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้อย่าง
ชัดเจน
4.3.4 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้แก่
o รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการวิเคราะห์
o การวิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ โดยมี ข้ อ เสนอแนะและแนวทางในการแก้ ไ ขหรื อ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเน้นในแง่ของการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
o เปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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บทที่ 5
ข้อแนะนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสาหรับผู้นิเทศงาน
การดาเนินงานสหกิจศึกษานั้นมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของสถานประกอบการที่ นักศึกษาไป
ปฏิบัติงาน ผู้นิเทศงาน นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และการดางานอาจประสบปัญหา ดังนั้นเพื่อความสะดวก
เรียบร้อยในการดาเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมได้กาหนดข้อแนะนาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสาหรับผู้นิเทศงาน ดังนี้

5.1

แนวปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
o นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) ตามช่วงเวลาที่สถานประกอบการกาหนด
o ในระหว่างปฏิบัติงานนักศึกษาต้องแต่งชุดนักศึกษาหรือ ชุดอื่นที่สถานประกอบการกาหนด
o การลางานของนักศึกษาต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับของสถานประกอบการทุก
ประการอย่างเคร่งครัด

5.2

การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดทาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกคน อัตราความคุ้มครองที่ได้รับจะ
เป็นไปตามบริษัทประกันภัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดทาประกันไว้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาคการศึกษา
สามารถขอทราบรายละเอียดอัตราที่แน่นอนได้จากสานักงานสหกิจศึกษาฯ เมื่อท่านพบว่านักศึกษาเจ็บป่วย
หรือมีอุบัติเหตุ ขอให้แจ้งคณะ/สาขาวิชา หรือสานักงานสหกิจศึกษาฯ หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 082745-8912 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

5.3

แนวทางการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมื่อนักศึกษามีปัญหา

เมื่อนักศึกษามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยพนักงานที่ปรึกษาหรือ
บุ ค คลในสถานประกอบการไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หานั้ น ได้ ด้ ว ยตนเอง และต้ อ งการความร่ ว มมื อ กั บ ทาง
มหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหา โปรดประสานมาโดยตรงที่สานักงานสหกิจศึกษาฯ ตลอดระยะเวลาทาการ
หรือกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนสถานประกอบการสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
ตลอด 7 วันในสัปดาห์ ตามหมายเลขที่ให้ไว้ข้างล่างนี้
o หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 082-745-8912
o สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทรศัพท์เบอร์ 0-4253-24779 ต่อ 1135

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop

คู่มือสหกิจศึกษาสาหรับสถานประกอบการ

19

เอกสารอ้างอิง
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วิจิตร ศรีสอ้าน และคณะ. ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา. นครราชสีมา: สมาคมสหกิจศึกษา
ไทย, 2552.
สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะการการอุดมศึกษา.
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ภาคผนวก ก
เอกสารสาหรับการดาเนินงานสหกิจศึกษาสาหรับสถานประกอบการ
o
o
o
o
o
o
o
o

แบบเสนองานสหกิจศึกษา
แบบแจ้งกาหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ
แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศสหกิจศึกษา
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินรายรายงานนักศึกษา
แบบยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงาน
หนังสือแสดงความจานงการบริจาค

Coop-F. 01
Coop-F. 02
Coop-F. 03
Coop-F. 04
Coop-F. 05
Coop-F. 06
Coop-F. 07
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Coop-F. 01

แบบเสนองานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรียน

หัวหน้าสานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม
ด้วยสถานประกอบการ มีความสนใจที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และใคร่ขอเสนองานให้นักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาไทย).......................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่ ..............ถนน....................................... ตาบล/แขวง....................................... เขต/อาเภอ................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์........................................................ โทรศัพท์..............................................โทรสาร.......................................................................................
ประเภทธุรกิจ..................................................................จานวนพนักงานรวม......................คน จานวนชั่วโมงการทางาน..........................(ชม./สัปดาห์)
ชื่อเจ้าของสถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................................................................ตาแหน่ง........................................................................
หากว่ามหาวิทยาลัยนครพนมประสงค์จะติดต่อประสานงานในรายละเอียดกับสถานประกอบการขอให้
( ) ติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงาน ( ) ติดต่อบุคคลที่สถานประกอบการมอบหมาย ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล...................................................................................ตาแหน่ง...............................................แผนก..............................................
รายละเอียดงาน/สวัสดิการที่เสนอให้นักศึกษาและคุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการ
สาขาวิชาที่ต้องการ.......................................................จานวน......................ตาแหน่ง..........................................................................................................
ความสามารถทางวิชาการหรือทักษะที่นักศึกษาควรมี...........................................................................................................................................................
คุณสมบัติของนักศึกษาและข้อกาหนดอื่นๆ (เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องนาไประหว่างการปฏิบัติงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานจริง หรืออื่นๆ )
...............................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………………………
ตาแหน่งงานที่เสนอให้นักศึกษาปฏิบตั ิ (Job Position).......................................................................................................................................................
ลักษณะงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ (Job Description) (อาจเป็นโครงงาน งานวิจัย หรืองานประจาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา)
...............................................................................................................................................................................................................................................
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 ระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ที่พัก และชุมชนใกล้เคียง
( ) ไม่มี
( ) มี
( ) ไม่เสียค่าใช้จ่าย ( ) นักศึกษารับผิดชอบเอง..........................บาท/เดือน/วัน
สวัสดิการอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ เช่น อาหาร ชุดทางาน) ...................................................................................................................................................
การเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
( ) ต้องการคัดเลือกนักศึกษาเอง
( ) ให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาให้
หมายเหตุ กรุ ณ าแนบแผนที่ แ สดงที่ ตัง้ ของสถานที่ ที่ นัก ศึก ษาต้ อ งไป
ปฏิบตั ิงาน เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปรายงานตัว และการนิเทศ
งานของคณาจารย์นิเทศ จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ......................................................................
(..............................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่......................./......................../.......................

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop
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Coop-F.02

แบบแจ้งกาหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน.............................................................................................ตาแหน่ง.....................................
โทรศัพท์...........................................................................................................โทรสาร......................................
o จะส่งพนักงานของสถานประกอบการมาสัมภาษณ์ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนครพนม
o สัมภาษณ์นักศึกษาโดยใช้ระบบสื่อสารสองทางผ่านโทรศัพท์หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
o ให้นกั ศึกษาไปสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ (เฉพาะสถานประกอบการใน จ.นครพนม)

กาหนดการสัมภาษณ์
ลาดับที่
1

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา

หมายเลขงาน

หมายเหตุ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
(ลงชื่อ) ......................................................... (ผู้ให้ข้อมูล)
(........................................................)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่............../....................../...................
โปรดส่งกลับทางโทรสารหรืออีเมล์ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการสัมภาษณ์ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop
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Coop-F.03

แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
ชื่อสถานประกอบการ........................................................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน.............................................................................................ตาแหน่ง.....................................
โทรศัพท์...........................................................................................................โทรสาร......................................
จานวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้........................................................................................................... คน
ต้องการคัดเลือกนักศึกษาเพิ่มเติมอีกในครั้งต่อไป......................................................................................... คน

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา

สาขาวิชา

หมายเลขงาน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
(ลงชื่อ) ......................................................... (ผู้ให้ข้อมูล)
(........................................................)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่................../....................../..............
โปรดส่งกลับทางโทรสารหรืออีเมล์ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการสัมภาษณ์ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop
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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. กาหนดการพบปะและขั้นตอนในการเยี่ยมนิเทศสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการของท่าน / Meeting agenda and
related activities
1. ขอพบ Job Supervisor / Meeting with job supervisor วันที่ / 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. ............................................................... ตาแหน่ง / Position ..............................................
2. ............................................................... ตาแหน่ง / Position ..............................................
3. ............................................................... ตาแหน่ง / Position ..............................................
ลงชื่อ / Signature.........................................................
(......................................................)
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
Cooperative Education Supervision
............../............../..............
สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop
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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 และขอปรับกาหนดวันเวลาที่สะดวก 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 ฉบับนี้ที่สานักงานสหกิจศึกษาฯ 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

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop
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Coop-F.05
แบบประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา
( 1 แผ่นสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 1 คน )
คาชี้แจง แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
โปรดบันทึกหมายเลข 5,4,3,2,1 หรือ- ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมินโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินค่าสาหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้
5
หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด หรือ เหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย หรือ เหมาะสมน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด หรือ เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
หมายถึง
ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ เพราะว่าไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล หรือ
ไม่ต้องการประเมิน
ชื่อ-สกุลนักศึกษา.............................................................................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา...........................................สาขาวิชา.................................................ชั้นปีที่................
คณะ/วิทยาลัย..................................................................................................................................................

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop
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แบบประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา
หัวข้อการประเมิน
ระดับความคิดเห็น ( 5-1 หรือ - )
1. การพัฒนาบุคลิกภาพ
1.1 บุคลิกภาพ
1.2 วุฒิภาวะ
1.3 การปรับตัว
1.4 การเรียนรู้
1.5 การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก
1.6 การมีมนุษย์สัมพันธ์
1.7 ทัศนคติ
2. การแสดงความมีสว่ นร่วมกับสถานประกอบการ
3. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบวินัยของสถานประกอบการ เช่น การลา
การขาดงาน การแต่งกาย
4. ความรู้ ความสามารถพืน้ ฐานทีจ่ าเป็นต่อการ
ปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาทีไ่ ด้รับมอบหมายให้สาเร็จ
5. ความก้าวหน้าของการจัดการทารายงานสหกิจ
ศึกษา (Work Term Report )

หมายเหตุ

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4253-2478 Email: coop@npu.ac.th URL: www.npu.ac.th/coop
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หัวข้อการประเมิน
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดังนี้
6.1 ต่องานทีไ่ ด้ปฏิบัตแิ ละสถานประกอบการ
6.2 ต่อความเหมาะสม ความปลอดภัยของ
ทีพ่ กั (ถ้ามี)
6.3 ต่อความสะดวกและความปลอดภัยในการ
เดินทางระหว่างไปและกลับ
6.4 ต่อความเหมาะสมของค่าตอบแทน (ถ้ามี )
7. สรุปโดยภาพรวมของนักศึกษาสหกิจศึกษา

ระดับความคิดเห็น (5-1 หรือ - )

28

หมายเหตุ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................................................
(.............................................................................)
ผู้นิเทศ
วันที่........../......................../....................

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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Coop-F.06

แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สาหรับผูน้ ิเทศ)
ข้อมูลทั่วไป/Work Term Information
ชื่อ-สกุลนักศึกษา ......................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา............................................................................
สาขาวิชา ......................................................................คณะ/วิทยาลัย......................................................................................
ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน ...................................ตาแหน่ง................................................. 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.สานวนการเขียน และการสื่อความหมาย ( Idiom and Meaning )
.............................................................................................................................
11.ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling )
...............................................................................................................................
12.รูปแบบและความสวยงาม ( Pattern )
...............................................................................................................................
13.เอกสารอ้างอิง ( References )
..............................................................................................................................
14.ภาคผนวก ( Appendix )
...............................................................................................................................
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / Other comments
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน / Signature...................................
(.....................................)
ตาแหน่ง/Position.................................................
วันที่/Date........./...................../.............

สาหรับผู้นิเทศ/ 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 ........... ประจาปีการศึกษา ............................... ณ หน่วยงาน
หรือสถานประกอบการของข้าพเจ้า ในส่วนของ “กิจกรรมที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทารายงาน/โครงงาน”
“บทคัดย่อ” และ “ข้อเสนอแนะในรายงาน/โครงงาน” ได้โดย
( )

อนุญาตให้ระบุชื่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

( )

อื่นๆ(โปรดระบุ) ......................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................................ ผู้มีอานาจกระทาการแทน
(............................................................................) นิติบุคคล/ผู้ประกอบการ
ลงชื่อ ............................................................................ ผู้มีอานาจกระทาการแทน
(...........................................................................) นิติบุคคล/ผู้ประกอบการ
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ.....................
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หนังสือแสดงความจานงการบริจาค
วันที่.................................................
ผู้บริจาค บุคคล นาย/นาง/นางสาว ............................................นามสกุล...........................................................
นิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วน.................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่..........................หมู่.......................ซอย..................................ถนน...................................................
ตาบล.......................................อาเภอ............................................จังหวัด...........................................................
มีความประสงค์บริจาคเงินให้คณะ/วิทยาลัย................................................................... มหาวิทยาลัยนครพนม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดทาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน
จานวนเงิน.....................บาท (...........................................................................)
2. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกีย่ วข้องกับการศึกษา
จานวนเงิน.....................บาท (...........................................................................)
3. บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็น
ทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การค้นคว้า หรือการวิจัยสาหรับนักศึกษาของสถานศึกษา
จานวนเงิน.....................บาท (..........................................................................)
ลงชื่อ.................................................. ผู้บริจาค
(.......................................................)
ตาแหน่ง........................................................
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การให้บริการของงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แบ่งงานตามภารกิจออกเป็น 4 ฝ่าย เพื่อประสานงานและ
อานวยความสะดวกแก่ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องให้การดาเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
5.1 ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา มีภารกิจดังนี้
5.1.1 งานประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา เช่น การจัดทาคู่มือ 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 งานพิจารณาคาร้องและให้คาปรึกษาแนะนาการเลือกสถานประกอบการแก่นักศึกษา และ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานประกอบการแก่นักศึกษา และการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นเนื่องจากสถานประกอบการในกรณ๊ต่างๆ
5.1.5 งานพัฒนาความร่วมมือทางสหกิจศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาในการดาเนินงานสหกิจศึกษาแก่
ภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และกลุม่ องค์
องค์กรวิชาการวิชาชีพต่างๆ
5.1.6 งานพัฒนาเครือข่ายบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยการจัดทาฐานข้อมูลบัณฑิตเพื่อการ
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 ทักษะการดารงชีวิตในต่างประเทศ เป็นต้น
5.2.4 งานให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา และติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา เช่น งานคลินิกอาชีพ
การแก้ไขปัญหานักศึกษาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร่วมกับฝ่ายพัฒนา
งานสหกิจศึกษา และการจัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าในระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา
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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 และฐานข้อมูล
สาหรับคณาจารย์นิเทศเป็นต้น
5.3.2 งานสหกิจศึกษาออนไลน์ เช่น การประกาศงานสหกิจศึกษา การประกาศผลการคัดเลือกจาก
สถานประกอบการ การจัดส่งเอกสารออนไลน์ แผนการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการ
ประเมินผล เป็นต้น
5.3.3 งานเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา กระดานข่าวสหกิจศึกษา
ศูนย์ประกาศงานบัณฑิต (Job Center) การให้บริการแบบฟอร์ม และแบบสอบถามออนไสน์
เป็นต้น
5.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.4.1 งานจัดระบบเอกสารสานักงาน เช่น การจัดเตรียมเอกสารสาหรับนักศึกษา คณาจารย์ และ
สถานประกอบการ
5.4.2 งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษา เช่น การสารวจและประมาณการจานวนนักศึกษา การรับ
และลงทะเบียนคาร้องนักศึกษา และงานใบรับรองและสัมฤทธิบัตร
5.4.3 งานประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษา เช่น การนัดหมายและอานวยความสะดวกในการ
เดินทางเพื่อติดต่อระหว่างคณาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ
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ภาพกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
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ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
NPUCOOP/59
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โครงการจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์
ชื่อโครงการ : เครื่องเชื่อมสายวัดอุณหภูมิ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
นักศึกษา : 1. นายพงษ์พัฒน์ คงเจริญ
2. นายเจริญวุฒิ อนุวรรณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบ และสร้างเครื่องเชื่อมจุดสายวัดอุณหภูมิ
2. เพื่อนาอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเพิ่มรูปแบบของการใช้งานให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ที่ใช้งาน
4. เพื่อให้มีเครื่องเชื่อมจุดสายวัดอุณหภูมิ เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

กระบวนการเชื่อมจุด (Spot Welding Process) เป็นวิธีการเชื่อมที่ทาให้ผิวหน้าของชิ้นงานติดกันเป็นจุด

นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชิ้นงานโครงการ
เช่น ชุดวงจรสวิตซ์ชงิ่ เพาเวอร์ซัพพลาย และวงจรฟิลเตอร์ ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ทาให้เห็นแนวความคิดในการ
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สร้างโครงการ เมื่อนาข้อมูลต่างๆที่ได้ทาการรวบรวม และศึกษามาทาการออกแบบเครื่องเชือ่ มสายวัดอุณหภูมิ
ทาให้เขียนรูปแบบการทางานของเครือ่ งเชื่อมสายวัดอุณหภูมิเป็นแบบบล็อกไดอะแกรมได้

220-230 VAC

R2
7.4 kΩ
R1
18Ω

R3

Swith on-off

S1
220-230 VAC

Power
Suppy

S2

7.4 kΩ
R5
1 kΩ

R4
2.4 kΩ

L

15 uH

C1

1000 uF

C2

+
1000 uF

-

24V/5A

Type K(

)

โครงการจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ด้านสังคมศึกษา
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปเนื้อสุกร
นักศึกษา: นางสาวเสาวภา ศิริโสม
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บ้านยอดโพธิ์ ตาบลนาขาม อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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หลักการและเหตุผล
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในหมู่บ้านต่าง ๆ ก็คอื การเลี้ยงสุกร หรือ การเลี้ยงหมู เป็นสัตว์เลี้ยงที่
ขยายพันธุ์ได้เร็วมีลูกดกจึงเป็นกิจการที่ให้ผลกาไรดี สุกรเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ การแปรรูปเนื้อ
สุกรเป็นการถนอมอีกทางหนึ่งที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพ สามารถเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ครัวเรือนและมี
เงินหมุนเวียนในกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายในสิ่งที่ไม่จาเป็นและมีบรรจุภัณฑ์เก็บ
เนื้อสุกรที่แปรรูปแล้วเพือ่ วางจาหน่ายในตลาดชุมชนส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนสามารถให้กลุ่มผู้
เลี้ยงสุกรมีอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อนามาใช้จ่ายในการดารงชีวิตประจาวัน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกลุ่มผู้เลีย้ งสุกร มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของการแปรรูปสุกรกร
2. เพื่อฝึกทักษะการแปรรูปเนื้อสุกรให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงสุกรบ้านยอดโพธิ์ ตาบลนาขาม อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของจานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ
เชิงคุณภาพ
- ภาพรวมความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วย

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คน
ร้อยละ

25
100

35
100




ค่าเฉลี่ย

3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00

4.23



ประเมินความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
1. ได้รู้จักเขตพื้นที่การทางานหรือเขตพื้นที่ดาเนินงานรับผิดชอบครอบคลุมในพื้นที่อาเภอเรณูนครทั้งหมด 8
ตาบล รวม 91 หมู่บ้าน
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2. ได้เรียนรู้การทางานในองค์กร ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชาวบ้าน ซึ่งเป็นการฝึกการปรับตัวในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและได้เรียนรู้การทาหนังสือราชการ การทาแผนชุมชน การทาแผนบูรณาการ
แผนตาบล งานกองทุนหมู่บ้านและงานพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับมอบหมาย
3. ได้เรียนรู้งานและมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ในองค์กรในการทางาน เช่น ช่วยงานธุรการสารบรรณ งานกองทุน
หมู่บ้าน งานOTOP งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน
บางหมู่บ้านที่ไม่เข้าใจกันหรือไม่สามัคคีกัน
4. ได้ฝึกตรวจเอกสารโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อของบประมาณสนับสนุนของแต่ละหมูบ่ ้านและเมื่อเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน นาไปเสนอให้กับนายอาเภอเรณูนคร

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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คำสั่งมหำวิทยำลัยนครพนม
ที่ 1455 /25๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
............................................................
เพื่อให้การดาเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
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. นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1.จัดระบบ...
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1. จัดระบบ กลไกล และสร้างขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา และแนวปฏิบัติ
สหกิจศึกษา
2. พิจารณาแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา
3. กาหนดมาตรฐานด้านการดาเนินงาน การเตรียมความพร้อม และด้านการวัดผล และประเมินผล
4. จัดหาสถานประกอบการและพิจารณาคุณภาพงาน
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสหกิจศึกษา
6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายเรียบเรียงและตรวจสอบ
คณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
เจ้าของ
สานักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-24779 ต่อ 1135
โทรสาร 0-4253-2478

