ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 597/2548)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
______________________
เพื่อให้การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา(Co-operative Education) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545 เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อนักศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2533 ที่ประชุม
คณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ / 2548 ) เรื่ อง “ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายถึง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดี
หมายถึง
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ
หมายถึง
คณะหรื อหน่วยงานเทียบเท่าคณะที่จดั การ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
คณบดี
หมายถึง
คณบดีหรื อผูบ้ ริ หารหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ที่นกั ศึกษาสังกัด
สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ หมายถึง
สานักทะเบียนและประมวลผล สานักบริ หาร
และพัฒนาวิชาการ ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2548)
นักศึกษา
หมายถึง
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาสหกิจศึกษา
หมายถึง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา หมายถึง
อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษา
และนิเทศงานสหกิจศึกษา
สถานประกอบการ
หมายถึง
หน่วยงานที่เข้าร่ วมการจัดการศึกษา สหกิจ
ศึกษาและเสนองานให้นกั ศึกษาไปปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษา
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พนักงานที่ปรึ กษา

หมายถึง

พนักงานที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทา
หน้าที่ดูแลและให้คาปรึ กษาการปฏิบตั ิงานแก่
นักศึกษาสหกิจศึกษา

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
โดยจัดให้มีการเรี ยนในสถานศึกษาร่ วมกับการให้นกั ศึกษาไปปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่ วมมือ
มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
4.1 เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ดา้ นการเรี ยนรู ้และอาชีพ ซึ่งเป็ นรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
4.2 เพื่อเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต และใช้ความชานาญและประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีส่วนร่ วมในการให้การศึกษาแก่บณั ฑิต
4.3 เพื่อส่ งเสริ มและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ข้อ 5 การกาหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
5.1 เป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสู ตรระดับปริ ญญา
ตรี สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไป ในกรณี ที่เป็ นหลักสู ตร 4 ปี ชั้นปี ที่ 4 ขึ้นไป ในกรณี ที่เป็ นหลักสู ตร 5 ปี และ
ชั้นปี ที่ 5 ขึ้นไป ในกรณี ที่เป็ นหลักสู ตร 6 ปี
5.2 จานวนหน่วยกิตของรายวิชาต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต
5.3 ระยะเวลาของการเรี ยนรายวิชาต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา หรื อมี
จานวนชัว่ โมงรวมไม่นอ้ ยกว่าหน่วยกิตที่กาหนด 1 หน่วยกิต ของรายวิชาสหกิจศึกษาต้องใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 45
ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ
5.4 ในกรณี ที่กาหนดให้เป็ นรายวิชาเลือก หลักสู ตรต้องกาหนดให้นกั ศึกษาที่ไม่ได้เลือก
รายวิชาสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่น เพื่อทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา
5.5 หลักสู ตรอาจกาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาสหกิจศึกษา เป็ นแบบนับ
หน่วยกิต(Credit)หรื อไม่นบั หน่วยกิต(Audit) ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามกรอบโครงสร้างหลักสู ตรนั้น ๆ
ทั้งนี้ยกเว้นหลักสู ตรบางสาขาวิชาที่ได้กาหนดให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ ในหลักสู ตรแล้ว ได้แก่ หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และศึกษาศาสตรบัณฑิต อาจไม่จาเป็ นต้องมีรายวิชาหสกิจศึกษา
ข้อ 6 การบริ หารและดาเนิ นงานสหกิจศึกษา
6.1 ให้สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ รับผิดชอบการบริ หารและดาเนิ นงานสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ดงั นี้
6.1.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.1.2 เสนอหลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาเพื่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
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6.1.3 ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษากับคณะ
6.1.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานสหกิจศึกษาของแต่ละหลักสู ตร จัดทา
รายงานสรุ ปเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
6.2 ให้คณะรับผิดชอบการบริ หารและดาเนิ นงานสหกิจศึกษาของแต่ละหลักสู ตร โดยมี
หน้าที่ดงั นี้
6.2.1 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าร่ วมสหกิจศึกษา โดยประสานงานกับ
สถานประกอบการ
6.2.2 พิจารณาจัดหา ติดต่อหรื อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบรายชื่อสถาน
ประกอบการ ที่ดาเนิ นกิจการสอดคล้องกับหลักสู ตร และเป็ นประโยชน์กบั
นักศึกษาในการเข้าร่ วมสหกิจศึกษา
6.2.3 จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ การเตรี ยมความพร้อม การนิเทศ และการ
สัมมนาผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในหลักสู ตร
6.2.4 กาหนดให้มีคณะกรรมการดาเนิ นการและอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
เพื่อให้ คาแนะนาและประสานงานกับนักศึกษา และสถานประกอบการ
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่คณะกาหนด
6.2.5 พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาของนักศึกษา
6.2.6 ประเมินผลการดาเนิ นงานจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และสรุ ปรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 การดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
7.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ สมัครเรี ยนรายวิชาสหกิจศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
7.1.1 มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไป ในกรณี ที่เป็ นหลักสู ตร 4 ปี ชั้นปี
ที่ 4 ขึ้นไปในกรณี ที่เป็ นหลักสู ตร 5 ปี และชั้นปี ที่ 5 ขึ้นไป ในกรณี ที่
เป็ นหลักสู ตร 6 ปี
7.1.2 ได้ศึกษารายวิชาในหลักสู ตรครบตามเงื่อนไขที่หลักสู ตรกาหนด
7.1.3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาครบตามเงื่อนไข
หลักสู ตรก่อนไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
7.1.4 มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เคยต้องโทษวินยั นักศึกษาเนื่องจากความ
ประพฤติเสื่ อมเสี ย
7.1.5 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ให้สมัครเรี ยนรายวิชาสหกิจศึกษา
7.1.6 มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกาหนด
7.2 ให้นกั ศึกษายืน่ ใบสมัครเรี ยนรายวิชาสหกิจศึกษาที่งานบริ การการศึกษาของคณะ หรื อ
ตามที่คณะกาหนด
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7.3 นักศึกษาที่ยนื่ ใบสมัครแล้ว ต้องเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาน
ประกอบการและหรื อคณะกาหนด
7.4 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นนักศึกษาสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
สหกิจศึกษา ตามที่กาหนดในหลักสู ตรนั้นๆ และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8 ข้อปฏิบตั ิสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
8.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมสหกิจศึกษา เว้นแต่คณะ
หรื อมหาวิทยาลัยจะมีระบบหรื อกลไกสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับนักศึกษาแล้วแต่กรณี
8.2 การปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิดงั นี้
8.2.1 ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมที่คณะดาเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ได้แก่ การ
ปฐมนิเทศ การอบรมเตรี ยมความพร้อม และการนาเสนอผลงาน เป็ นต้น
8.2.2 ต้องรายงานเข้าปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ตามวัน
เวลาที่สถานประกอบการกาหนด
8.2.3 ต้องปฏิบตั ิงานเสมือนหนึ่งเป็ นพนักงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาน
ประกอบการ
8.2.4 ต้องปฏิบตั ิตนตามระเบียบการบริ หารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่าง
เคร่ งครัด
8.2.5 ต้องปฏิบตั ิงานในหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยภาระหน้าที่
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา จะกาหนดโดยสถานประกอบการ ร่ วมกับอาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสู ตรและความรู้ความสามารถของนักศึกษา
8.2.6 การลาหยุดระหว่างปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่สถาน
ประกอบการกาหนด
8.2.7 ต้องจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานตามที่หลักสู ตรกาหนด เสนอต่อพนักงาน
ที่ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
8.3 การขอเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกการเข้าร่ วมสหกิจศึกษา
8.3.1 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่ วมสหกิจศึกษา จะขอเปลี่ยนแปลง
หรื อยกเลิกการเข้าร่ วมสหกิจศึกษาไม่ได้ เว้นแต่กรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่
8.3.2 การขอเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกการเข้าร่ วมสหกิจศึกษา จะต้องดาเนินการ
ก่อนได้รับแจ้งจากสถานประกอบการ หรื อก่อนการเริ่ มปฏิบตั ิงาน ณ สถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
8.3.3 กรณี ที่นกั ศึกษาได้เริ่ มปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการแล้ว และประสงค์
จะขอกลับ มหาวิทยาลัยก่อนกาหนด หรื อขอเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ ที่
มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ให้คณะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองและอนุมตั ิ
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8.3.4 นักศึกษาที่ได้รับ อนุมตั ิให้ยกเลิกการเข้าร่ วมสหกิจศึกษาแล้ว จะไม่มีสิทธิ์
สมัครเข้า ร่ วมสหกิจศึกษาอีก เว้นแต่ได้กาหนดให้เป็ นรายวิชาบังคับใน
หลักสู ตร
ข้อ 9 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษา
การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
10.1 ให้คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา โดยให้นกั ศึกษาสหกิจศึกษาแต่
ละคน ต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
10.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา มีหน้าที่ประสานงานกับสถานประกอบการในการ
กาหนดกรอบภาระหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา การให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษาในการปฏิบตั ิงาน การนิเทศ
นักศึกษา การร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานกับสถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามที่หลักสู ตรกาหนดภาระงานของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานตาม ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 11 นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขดั กับประกาศนี้
ข้อ 12 ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหา
การปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิ การบดีเป็ นผูว้ นิ ิ จฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ)
กุลธิดา ท้วมสุ ข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุ ข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

