
       
 
 
 
 
 
      

          
          

ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที ่597/2548) 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการจัดการศึกษารายวชิาสหกจิศึกษา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

______________________ 

  เพื่อใหก้ารจดัการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา(Co-operative Education) ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตามนโยบายของสภามหาวทิยาลยั  ในคราวประชุมคร้ังท่ี  6/2545 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2545 เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบงัเกิดผลดีต่อนกัศึกษา  
   ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามขอ้ 16(2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2533 ท่ีประชุม
คณบดีในคราวประชุมคร้ังท่ี 13/2548  เม่ือวนัท่ี   20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548  จึงออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ( ฉบบัท่ี        /  2548 ) เร่ือง “ หลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการศึกษารายวชิาสหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2548 ” 
  ขอ้  2  ประกาศน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่วนัท่ีออกประกาศเป็นตน้ไป 

  ขอ้  3  ในประกาศน้ี 

  มหาวทิยาลยั   หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  อธิการบดี   หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  คณะ    หมายถึง    คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะท่ีจดัการ 
        หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
  คณบดี    หมายถึง  คณบดีหรือผูบ้ริหารหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
        ท่ีนกัศึกษาสังกดั 
  ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ หมายถึง  ส านกัทะเบียนและประมวลผล  ส านกับริหาร 
        และพฒันาวชิาการ ตามประกาศสภา 
        มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 3/2548) 
  นกัศึกษา   หมายถึง  นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  นกัศึกษาสหกิจศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา 
  อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา หมายถึง              อาจารยท่ี์คณะแต่งตั้งใหท้  าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา
        และนิเทศงานสหกิจศึกษา 
  สถานประกอบการ  หมายถึง  หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมการจดัการศึกษา สหกิจ
        ศึกษาและเสนองานใหน้กัศึกษาไปปฏิบติังาน
        สหกิจศึกษา 
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  พนกังานท่ีปรึกษา  หมายถึง  พนกังานท่ีสถานประกอบการมอบหมายใหท้ า
        หนา้ท่ีดูแลและใหค้ าปรึกษาการปฏิบติังานแก่
        นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
  ขอ้  4  วตัถุประสงคข์องสหกิจศึกษา 
   สหกิจศึกษา  เป็นการจดัการศึกษาท่ีเนน้การปฏิบติังานในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ  
โดยจดัใหมี้การเรียนในสถานศึกษาร่วมกบัการใหน้กัศึกษาไปปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการท่ีใหค้วามร่วมมือ  
มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
    4.1 เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ดา้นการเรียนรู้และอาชีพ  ซ่ึงเป็นรูปแบบการพฒันาคุณภาพ
ของนกัศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
   4.2 เพื่อเปิดโอกาสใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
บณัฑิต และใชค้วามช านาญและประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงานใหมี้ส่วนร่วมในการใหก้ารศึกษาแก่บณัฑิต 
   4.3 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการ 
  ขอ้  5  การก าหนดรายวชิาสหกิจศึกษาในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั  
   5.1 เป็นรายวชิาบงัคบัหรือรายวชิาเลือก  ในหมวดวชิาเฉพาะของหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรีส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตร 4 ปี    ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตร 5 ปี  และ
ชั้นปีท่ี 5  ข้ึนไป  ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตร 6 ปี 

    5.2 จ านวนหน่วยกิตของรายวชิาตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต  และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

   5.3 ระยะเวลาของการเรียนรายวชิาตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา  หรือมี
จ านวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวา่หน่วยกิตท่ีก าหนด  1 หน่วยกิต  ของรายวชิาสหกิจศึกษาตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 45 

ชัว่โมง  ต่อภาคการศึกษาปกติ   
   5.4 ในกรณีท่ีก าหนดใหเ้ป็นรายวชิาเลือก   หลกัสูตรตอ้งก าหนดใหน้กัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ลือก
รายวชิาสหกิจศึกษา   สามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืน  เพื่อทดแทนรายวชิาสหกิจศึกษา 
   5.5 หลกัสูตรอาจก าหนดให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา  เป็นแบบนบั
หน่วยกิต(Credit)หรือไม่นบัหน่วยกิต(Audit) ก็ได ้ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกรอบโครงสร้างหลกัสูตรนั้น ๆ  

   ทั้งน้ียกเวน้หลกัสูตรบางสาขาวชิาท่ีไดก้ าหนดให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ ในหลกัสูตรแลว้   ไดแ้ก่       หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  ทนัต
แพทยศาสตรบณัฑิต  พยาบาลศาสตรบณัฑิต และศึกษาศาสตรบณัฑิต  อาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีรายวชิาหสกิจศึกษา 
  ขอ้ 6   การบริหารและด าเนินงานสหกิจศึกษา   
   6.1 ใหส้ านกับริหารและพฒันาวชิาการ  รับผิดชอบการบริหารและด าเนินงานสหกิจศึกษา 
ของมหาวทิยาลยั  โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
    6.1.1 พฒันาระบบการจดัการศึกษารายวชิาสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยั 
    6.1.2 เสนอหลกัเกณฑ ์  แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษาเพื่อเสนอต่อ 
             มหาวทิยาลยั 
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    6.1.3 ประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษากบัคณะ   
    6.1.4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของแต่ละหลกัสูตร  จดัท า
             รายงานสรุปเพื่อเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
   6.2 ใหค้ณะรับผดิชอบการบริหารและด าเนินงานสหกิจศึกษาของแต่ละหลกัสูตร  โดยมี
หนา้ท่ีดงัน้ี 
    6.2.1 รับสมคัรและคดัเลือกนกัศึกษาท่ีจะเขา้ร่วมสหกิจศึกษา  โดยประสานงานกบั
              สถานประกอบการ 
    6.2.2 พิจารณาจดัหา  ติดต่อหรือเสนอแนะและใหค้วามเห็นชอบรายช่ือสถาน 
             ประกอบการ ท่ีด าเนินกิจการสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  และเป็นประโยชน์กบั
             นกัศึกษาในการเขา้ร่วมสหกิจศึกษา 
    6.2.3 จดักิจกรรมการปฐมนิเทศ  การเตรียมความพร้อม  การนิเทศ  และการ 
             สัมมนาผลงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในหลกัสูตร 
    6.2.4 ก าหนดใหมี้คณะกรรมการด าเนินการและอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา  
            เพื่อให ้ค าแนะน าและประสานงานกบันกัศึกษา  และสถานประกอบการ  
            ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะก าหนด 
    6.2.5 พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินรายวชิาสหกิจศึกษาของนกัศึกษา 
    6.2.6 ประเมินผลการด าเนินงานจดัการศึกษารายวชิาสหกิจศึกษา  และสรุปรายงาน
              ต่อมหาวทิยาลยั 
  ขอ้  7   การด าเนินการรับสมคัรและคดัเลือกนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
    7.1 นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสมคัรเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
    7.1.1 มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป  ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตร 4 ปี  ชั้นปี
              ท่ี  4  ข้ึนไปในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตร  5 ปี  และชั้นปีท่ี  5 ข้ึนไป  ในกรณีท่ี
              เป็นหลกัสูตร  6 ปี 
    7.1.2 ไดศึ้กษารายวชิาในหลกัสูตรครบตามเง่ือนไขท่ีหลกัสูตรก าหนด 
    7.1.3 มีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 ในภาคการศึกษาครบตามเง่ือนไข
              หลกัสูตรก่อนไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
    7.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยตอ้งโทษวนิยันกัศึกษาเน่ืองจากความ 
              ประพฤติเส่ือมเสีย 
    7.1.5 ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ใหส้มคัรเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา 
    7.1.6 มีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีคณะก าหนด 
   7.2 ใหน้กัศึกษายืน่ใบสมคัรเรียนรายวชิาสหกิจศึกษาท่ีงานบริการการศึกษาของคณะ หรือ
ตามท่ีคณะก าหนด  
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   7.3 นกัศึกษาท่ียืน่ใบสมคัรแลว้ ตอ้งเขา้รับการคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถาน
ประกอบการและหรือคณะก าหนด 
   7.4 นกัศึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นนกัศึกษาสหกิจศึกษา จะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา
สหกิจศึกษา ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรนั้นๆ และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  ขอ้ 8   ขอ้ปฏิบติัส าหรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
   8.1 นกัศึกษาสหกิจศึกษาจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมสหกิจศึกษา เวน้แต่คณะ
หรือมหาวทิยาลยัจะมีระบบหรือกลไกสนบัสนุนค่าใชจ่้ายส าหรับนกัศึกษาแลว้แต่กรณี 
   8.2 การปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา มีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงัน้ี 
    8.2.1 ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีคณะด าเนินการเก่ียวกบัสหกิจศึกษา  ไดแ้ก่    การ 
             ปฐมนิเทศ การอบรมเตรียมความพร้อม  และการน าเสนอผลงาน  เป็นตน้ 
    8.2.2 ตอ้งรายงานเขา้ปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการท่ีไดรั้บการคดัเลือก ตามวนั 
             เวลาท่ีสถานประกอบการก าหนด 
    8.2.3 ตอ้งปฏิบติังานเสมือนหน่ึงเป็นพนกังานหรือผูป้ฏิบติังานของสถาน 
             ประกอบการ 
    8.2.4 ตอ้งปฏิบติัตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอยา่ง
             เคร่งครัด 
    8.2.5 ตอ้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย      โดยภาระหนา้ท่ี
            ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา จะก าหนดโดยสถานประกอบการ ร่วมกบัอาจารยท่ี์
             ปรึกษาสหกิจศึกษา  เพื่อใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 
             สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและความรู้ความสามารถของนกัศึกษา 
    8.2.6 การลาหยดุระหวา่งปฏิบติังาน  ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีสถาน 
              ประกอบการก าหนด 
    8.2.7 ตอ้งจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานตามท่ีหลกัสูตรก าหนด เสนอต่อพนกังาน
             ท่ีปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา  
   8.3  การขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเขา้ร่วมสหกิจศึกษา  
    8.3.1 นกัศึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมสหกิจศึกษา       จะขอเปล่ียนแปลง
              หรือยกเลิกการเขา้ร่วมสหกิจศึกษาไม่ได ้เวน้แต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 
    8.3.2 การขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเขา้ร่วมสหกิจศึกษา  จะตอ้งด าเนินการ
             ก่อนไดรั้บแจง้จากสถานประกอบการ หรือก่อนการเร่ิมปฏิบติังาน  ณ  สถาน 
             ประกอบการ    ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี  
    8.3.3 กรณีท่ีนกัศึกษาไดเ้ร่ิมปฏิบติังาน  ณ  สถานประกอบการแลว้  และประสงค์
             จะขอกลบั มหาวทิยาลยัก่อนก าหนด   หรือขอเปล่ียนแปลงดว้ยเหตุใด  ๆ  ท่ี
             มีความจ าเป็นอยา่งยิง่  ใหค้ณะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองและอนุมติั 
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    8.3.4 นกัศึกษาท่ีไดรั้บ อนุมติัใหย้กเลิกการเขา้ร่วมสหกิจศึกษาแลว้ จะไม่มีสิทธ์ิ
              สมคัรเขา้ ร่วมสหกิจศึกษาอีก  เวน้แต่ไดก้ าหนดให้เป็นรายวชิาบงัคบัใน
              หลกัสูตร 
  ขอ้ 9  การลงโทษนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
   การลงโทษนกัศึกษาสหกิจศึกษา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ขอ้ 10  อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 
      10.1 ใหค้ณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา   โดยใหน้กัศึกษาสหกิจศึกษาแต่
ละคน ตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 
      10.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา      มีหนา้ท่ีประสานงานกบัสถานประกอบการในการ
ก าหนดกรอบภาระหนา้ท่ีในการปฏิบติังานของนกัศึกษา   การใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษาในการปฏิบติังาน  การนิเทศ
นกัศึกษา   การร่วมประเมินผลการปฏิบติังานกบัสถานประกอบการ และอ่ืน ๆ  ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดภาระงานของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานภาระงานตาม  ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  ขอ้  11  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติัของมหาวทิยาลยัท่ีไม่ขดักบัประกาศน้ี 

  ขอ้  12  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศฉบบัน้ี  กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ  หรือปัญหา
การปฏิบติัตามประกาศน้ี  ให้อธิการบดีเป็นผูว้นิิจฉยั 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี    1     สิงหาคม   พ.ศ. 2548 
 
 

           (ลงช่ือ)             กุลธิดา  ทว้มสุข 

                  (รองศาสตราจารยก์ุลธิดา  ทว้มสุข) 
             รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ 
                                                                ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 


