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1. รับสมคัรนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
และพิจารณาคุณสมบติั 

งานสหกิจศึกษา กสบ &คณะ/วทิยาลยั 
   

สถานประกอบการ  พนกังานท่ีปรึกษา 
และนกัศึกษา 

   

7. กิจกรรมการปฏิบติังาน 
ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

11. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา 

 

3. เสนอสถานประกอบการใหน้กัศึกษา 
งานสหกิจศึกษา กสบ. 

ฐานขอ้มูลสถานประกอบการ 
 

   

งานสหกิจศึกษา กสบ. 

งานสหกิจศึกษา กสบ. 
 

   

2. ประกาศผลการคดัเลือกนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
 

6. อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 30 ชม. และปฐมนิเทศ 

4. ประกาศรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษาและรายช่ือ 
สถานประกอบการท่ีรับนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

8. การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
อาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  นกัศึกษา  

และพนกังานพ่ีเล้ียง  
   

9. กิจกรรมภายหลงัการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ของคณะ/วิทยาลยั 

10. การประเมินผลและบนัทึกเกรด
นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

สหกิจศึกษา 

คณะ/วทิยาลยั 
   

คณะ/วทิยาลยั 
และ งานสหกิจศึกษา กสบ. 

 

สถานประกอบการ  คณะ/วทิยาลยั  
และ งานสหกิจศึกษา กสบ. 

มคอ. 4 

คณะจดัส่งขอ้มูลรายช่ือและ
จ านวน  นกัศึกษาและ 
สถานประกอบการ          

ให ้กสบ. 

ไม่ผา่น 

5. ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

คณะส่งขอ้มูลผลการด าเนินงาน 
ให ้กสบ. เพ่ือสรุปและเสนอ 

ต่อมหาวิทยาลยั 

มคอ.6 

ปัจฉิมนิเทศ & จดันิทรรศการ 
โครงการวนัสหกิจศึกษา  
มหาวิทยาลยันครพนม 

งานสหกิจศึกษา กสบ. 
 

Co-op S-01 
 

Reg - COOP 

ประกาศผลบน website 
www.npu.ac.th/coop 

Co-op S.02 – S.08 
 

งานสหกิจศึกษา กสบ &คณะ/วทิยาลยั 
   

คณะ/วทิยาลยั & งานสหกิจศึกษา กสบ. 
   

Co-op T.01 
– T.04 
 

Co-op F.01 
– F.07 
 



 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ที ่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 งานสหกิจศึกษาไม่สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลหลักสูตรที่มี

รายวิชาสหกิจศึกษา ได้ผ่านระบบ vision net ท าให้มีข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบัน กับการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะ/วิทยาลัย เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับสถานประกอบการ ตลอดจนเพ่ือ
การประสานงานการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการร่วมกับ คณะ/วิทยาลัย (อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) Work Integrated Learning 

1. ควรสร้างรหัสผู้ตรวจสอบรายวิชาสหกิจศึกษา ให้
สามารถตรวจสอบหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัย เพื่องาน  สห
กิจศึกษาสามารถมีข้อมูลรายละเอียดการศึกษา รายวิชาที่
นักศึกษาเรียนตลอดหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลด้านทักษะ
ที่นศ.พึงมีให้กับสถานประกอบการเพื่อพิจารณาการรับ
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อไป  

2 การประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้น จากเจ้าหน้าที่/อาจารย์ที่ใกล้ชิด
นักศึกษา 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน
ส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสหกิจ
ศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย เกี่ยวกับประโยชน์ของสหกิจ
ศึกษาต่างจากฝึกงาน คือ การปฏิบัติสหกิจศึกษา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนางานเพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์
ต่อบริษัท และบริษัทเป็นผู้ตัดสินการผ่านงานของ
นักศึกษา 50 % 
2. จัดท าคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ิมเติมจาก
คู่มือสหกิจศึกษาส าหรับคณาจารย์นิเทศ และคู่มือสหกิจ
ศึกษาส าหรับสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปกิจกรรมสหกิจศึกษาตลอดทั้งปี 
ที ่ รายการ เดือน 

1 เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา เช่น รับสมัครนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ตลอดจนอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จ านวน 40 ชั่วโมง และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(ก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา) 

ภาคเรียนที่ 1 
เดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
ภาคเรียนที่ 2  
เดือนสิงหาคม – มกราคม  2562 

2 รวบรวมเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประสานความคืบหน้า
การปฏิบัติงานระหว่างสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ เช่น การนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา (ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

ภาคเรียนที่ 1 
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561 
ภาคเรียนที่ 2  
เดือนมกราคม – เมษายน  2562 

3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษา
ดีเด่นของมหาวิทยาลัยนครพนม 

ภาคเรียนที่ 1 
เดือนธันวาคม 2561 
ภาคเรียนที่ 2  
เดือน พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา  2561 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์  ในระหว่างวันที่  13 สิงหาคม  2561 – 30 พฤศจิกายน 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 โดยสมัครผ่านงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/
วิทยาลัย 
หมายเหตุ : นักศึกษาส่งใบสมัครได้ที่งานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วิทยาลัย 

1 มี.ค.-23 เม.ย. 61 

2 ส่งเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา Coop. S01 ไปยังสถานประกอบการ 24 – 30 เม.ย. 61 

3 แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาจากสถานประกอบการ และแจ้งผลการรับนักศึกษาให้หน่วยงานฯ
และนักศึกษาทราบ 

1-21 พ.ค. 61 

4 จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 6-10 ส.ค. 61 

5 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 12 10 ส.ค. 61 
6 จัดส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อสถานประกอบการไปยังคณะ/วิทยาลัยที่

นักศึกษาสังกัด 
10 ส.ค. 61 

7 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาฯ และรายงานค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์       ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาฯ ไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

10 ส.ค. 61 

8 แต่งตั้งคณาจารย์นิเทศ ประจ าภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ตามรายชื่ออาจารย์ที่
ผ่านการอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาบนฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย 

10 ส.ค. 61 

9 เปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารประกอบการประเมินส าหรับนักศึกษา   สหกิจศึกษา 10 ส.ค. 61 
10 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษา และรายงานค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษา ไปยังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม 

10 ส.ค. 61 

11 นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ระยะเวลา 4 เดือน) 13 ส.ค. 
– 

30 พ.ย. 61 
12 นักศึกษาสหกิจศึกษาแจ้งแบบรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน (Coop-S.02) และแบบแจ้ง

รายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (Coop-S.03) 
13-17 ส.ค. 61 
(สัปดาห์ที่ 1) 

13 นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Coop-S.04)  
และแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน(Coop-S.05) 

27-31 ส.ค. 61 
(สัปดาห์ที่ 3) 

14 นักศึกษาสหกิจศึกษาส่ง แบบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ (Coop-S.06) 
ครั้งที่ 1 

10–14 ก.ย. 61 
(สัปดาห์ที่ 5) 

15 ช่วงเวลานิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 17 – 21 ก.ย. 61 
(สัปดาห์ที่ 6) 

16 นักศึกษาสหกิจศึกษาส่ง แบบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ (Coop-S.06) 
ครั้งที่ 2 

22-26 ต.ค. 61 
(สัปดาห์ที่ 11) 

17 ช่วงเวลานิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2    (ถ้ามี) 29–31 ต.ค. 61 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 

18 นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจและประเมินผลรายงานการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้ พนักงานที่ปรึกษา ประเมินผลการปฏิบัติ
นักศึกษา ดังนี้ 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Coop-F04) 
2.  ประเมินผลรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Coop-F05)  
และพนักงานที่ปรึกษา ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่องาน       สหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม (Coop-F06) 

19-23 พ.ย. 61 
(สัปดาห์ที่ 15) 

19 พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลรายงาน (ซองสีน้ าตาล) 26-30 พ.ย. 61 

20 วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2561 30 พ.ย. 61 
21 นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งแบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน         (Coop-S.07) ก่อนเข้า

รับการสัมภาษณ์และน าเสนอผลงานอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 

26 - 30 พ.ย. 61 
 

22 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 12  3 ธ.ค. 61 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้วยข้าพเจ้านางสาวภัทร์รวี  บัวบาน ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และดูแลงานประกันระดับกอง และองค์ที่   
3 กองส่งเสริมวิชาการและงาน  

Flow chart งานประกันระดับกอง และ                                                                                                         
องค์ที่ 3 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ที ่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 ต้องรอข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายตัวบ่งชี้ 

เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
1. จัดท าปฎิทินการจัดส่งงาน 
2. จัดท าระบบอับโหลดข้อมูลออนไลน์ ลักษณะคล้าย 

Che QA ฯสร า 
 

เริ่มต้น 

มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายประกันคุณภาพ 

กองส่งเสริมวิชาการฯ ก าหนดนโยบายประกัน
คุณภาพสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยนครพนม 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ า       
กองส่งเสริมวิชาการ ฯ 

คณะกรรมการฯ วางแผนการประกันคุณภาพ กองส่งเสริมวิชาการฯ  

รายงานผลการด าเนินคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

ตรวจสอบ 

น าผลการติดตาม ตรวจสอบและการประกันคุณภาพ 
เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือพิจารณา       

ให้ข้อเสนอแนะ 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

คณะกรรมการ
ประเมิน
คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลยั 

น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส าหรับงบประมาณ
ถัดไป 



 

โครงสร้างงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างงานสหกิจศึกษา : 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

อธิการบดี 

หัวหน้าฝ่าย 
บริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนางาน       
สหกิจศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนางาน       
และวิจัย 

หัวหน้าผ่ายข้อมูล 
สารสนเทศ 

งานสารบรรณ 

งานการเงิน บัญชี 

งานนโยบายและ
แผนงบประมาณ 

งานบุคลากร 

งานแอกสาร 

งานจัดหางาน      
สหกิจศึกษา 

งานประสานงาน      
สถานประกอบการ 

งานรับสมัคร 
สหกิจศึกษา 

งานเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา 

งานประเมินผล 
สหกิจศึกษา 

งานโครงการและ 
สหกิจวิจัย 

งานประกันคุณภาพ
สหกิจศึกษา 

งานพัฒนา
มาตรฐานสหกิจ

ศึกษา 

งานฐานข้อมูล 

งานพัฒนา
ข้อมูล

สารสนเทศ 

งานเผยแพร่
ข้อมูลและ

ประชาสัมพันธ์ 


