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คูมือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย  ประจําปการศึกษา 2560 

บทที่  1 

สหกิจศึกษาทางสัตวแพทย 

(Co-operative Veterinary Education) 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สหกิจศึกษาทางสัตวแพทย (Co-operative Veterinary Education)  คือ กระบวนการจัดการ 

ศึกษาทางดานสัตวแพทย ซ่ึงดําเนินการรวมกันระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนกับ

สถานประกอบการ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐและเอกชนในการสงเสริมการผลิตบัณฑิตท่ีมีความพรอมใน

การทํางาน เปนการสงเสริมรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ มีคุณสมบัติเปนไป

ตามลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเขา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซ่ึง

เปนประสบการณท่ีนักศึกษาไมสามารถเรียนรูไดในหองเรียน นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาตนเอง ทางดาน

ความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะหและประเมินผลอยางเปนระบบ มีการจัดเตรียมและ

นําเสนอรายงานจากประสบการณการทํางานจริงของตนเองท่ีสะทอน การผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีกับ

การปฏิบัติเขาดวยกัน รวมท้ังการคนพบตนเองทางดานงานอาชีพท่ีชัดเจนข้ึน 
 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1  เพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษา ดานการพัฒนาอาชีพ (Career Development) 

พรอมเสริมทักษะและประสบการณใหพรอมท่ีจะเขาสูระบบการทํางาน 

          1.2.2  เพ่ิมเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาในรูปแบบ

ท่ีมีคุณคาเหนือกวาการฝกงาน 

          1.2.3  เปดโอกาสใหสถานประกอบการท้ังภาคเอกชนและภาครัฐไดมีสวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 

1.2.4 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัยไดมาตรฐานและตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 

1.2.5 เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผานนักศึกษาสห

กิจศึกษาและคณาจารยนิเทศ อันจะนําไปสูความรวมมือท่ีกวางขวางยิ่งข้ึน 
 

1.3 ลักษณะและขอกําหนดในการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย 

          1.3.1 เปนรายวิชาบังคับ 8 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

1.3.2 กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 6 
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1.3.3  นักศึกษาตองผานวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต โดยนักศึกษาจะตองเลือก

เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจจํานวน 2 รายวิชา โดยรายวิชาใดวิชาหนึ่งจะตองมีความสอดคลองกับลักษณะ

งานท่ีนักศึกษาฝกในสถานประกอบการสหกิจศึกษา เชน    

 

สถานประกอบการ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว (พิจารณาตามลักษณะงานท่ีเก่ียวของ) เลือกเรียน 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานศัลยศาสตรสัตวเล็ก  

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานอายุรศาสตรสัตวเล็ก 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปาและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเค้ียวเอ้ือง 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานมา 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาทางดานเทคนิกการชันสูตรโรคสัตว (สัตวเล็ก) 
 

สถานประกอบการ สวนสัตว  เลือกเรียน 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปาและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 
 

สถานประกอบการ ศูนยชันสูตรโรคสัตว  เลือกเรียน 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาทางดานเทคนิคการชันสูตรโรคสัตว 
 

สถานประกอบการ ฟารม (พิจารณาตามลักษณะงานท่ีเก่ียวของ)  เลือกเรียน 

- เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเค้ียวเอ้ือง 

- เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปก 

- เตรียมสหกิจศึกษาดานสุกร 

- เตรียมสหกิจศึกษาดานมา 

- เตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวน้ํา 
 

สถานประกอบการ บริษัท (พิจารณาตามลักษณะงานท่ีเก่ียวของ)  เลือกเรียน 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานศัลยศาสตรสัตวเล็ก  

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานอายุรศาสตรสัตวเล็ก 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปาและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวเค้ียวเอ้ือง   

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวปก 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานสุกร 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวน้ํา 
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สถานประกอบการ  มอก. กรมปศุสัตว เลือกเรียน 

- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาดานสัตวแพทยสาธารณสุข 

 

ท้ังนี้ การฝกงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติทางสัตวแพทยเพ่ือรักษาโรคเปน

รายตัว เชน โรงพยาบาลสัตว จําเปนจะตองเลือกเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจในดานท่ีเก่ียวของตามชนิดสัตว

นั้นอยางนอย 1 วิชา 
 

1.3.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาตองไปปฏิบัติงานอยางนอย 3 เดือน 
 

1.4  กําหนดการและปฏิทินการศึกษา 

กําหนดการเรียนวิชาเตรียมสหกิจและสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
วันท่ี /เวลา กิจกรรม 

2 – 13 ต.ค. 60 สงหนังสือเชิญสถานประกอบการเขารวมโครงการ 

20 ต.ค.  60 วันสุดทายท่ีสถานประกอบการแบบตอบการเขารวมฯ 

พฤ 2 พ.ย. 60  ปฐมนิเทศสหกิจครั้งท่ี 1   ณ หอง VM 3104  

อาคารพิเชฐ  เหลืองทองคํา 

ส. 4 – อ. 5 พ.ย. 60 / เวลา 8.30-16.30  น. สถานประกอบการพบและสัมภาษณนักศึกษา  

16 พ.ย. 60 แจงผลจากสถานประกอบการณใหนักศึกษาทราบ 

จ. 20 พ.ย. 60 นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

4 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 60 เตรียมสหกิจศึกษา 1 

19 – 25 ธ.ค. 60 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปการศึกษา 2560 

25 ธ.ค.60 – 5 ม.ค. 61 จัดทําคําสั่งแตงตั้งสถานประกอบการ จัดเตรียมคูมือพ่ีเลี้ยง  

แจงรายช่ือนักศึกษาใหหนวยงานทราบ 

จ. 8 ม.ค. 61   เวลา 8.30 - 16.30 น. นักศึกษาลงช่ือเลือกสถานประกอบการฝกสหกิจศึกษา   

15 ม.ค. – 9 ก.พ. 61 เตรียมสหกิจศึกษา 2 

รวบรวมรายชื่ออาจารยนิเทศ 

พฤ. 8 ก.พ 61   เวลา 13.00-16.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ ครั้งท่ี 2  ณ หอง VM 3104    

อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา และรับเอกสารท่ีเก่ียวของ  

(หนังสือสงตัว คูมือสหกิจ บันทึกประจําวัน) 

15 ก.พ. 61 ประชุมกก.สหกิจ เพ่ือจัดสายอาจารยนิเทศ 

12 ก.พ. – 4 พ.ค. 61 นักศึกษาออกฝกสหกิจ  

7 มี.ค. 61   เวลา 9.00 -12.00 น. ประชุมอาจารยนิเทศ ณ  หองประชุมอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ  

เหลืองทองคํา 

12 มี.ค.61 วันสุดทายในการสงช่ืออาจารยท่ีปรึกษา 

19 มี.ค. – 10 เม.ย. 61 ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจ 
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วันท่ี /เวลา กิจกรรม 
30 มี.ค. 61 - วันสุดทายในการสงช่ือหัวขอโครงงาน 

- สงรายงานความกาวหนาโครงงานใหอาจารยท่ีปรึกษา  

สัตวแพทยพ่ีเลี้ยง และเจาหนาท่ีผูประสานงานฯ 

20 - 27 เม.ย. 61   นําเสนอโครงงาน ตอสถานประกอบการ 

4 พ.ค. 61 วันสุดทายของการสงรายงานโครงงาน ใหอาจารยท่ีปรึกษา  

สัตวแพทยพ่ีเลี้ยง และ เจาหนาท่ีผูประสานงานฯ 

7 พ.ค. 61  เวลา 8.30-17.00 น. นักศึกษานําเสนอผลงานการฝกสหกิจศึกษา  ณ  

คณะสัตวแพทยศาสตร   

8 พ.ค. 61 วันสุดทายของการสงสงรายงานและเอกสารตางๆ 

อ. 8 พ.ค. 61 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป 2560 

10 พ.ค. 61 กก.คณะ รับรองเกรด ป 6 
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บทที่ 2 

หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
 

 โครงการสหกิจศึกษา เปนโครงการเพ่ือบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต การดําเนินงานอยูภายใตความรับผิดชอบของ ฝายวิชาการ หนวย

ทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจะมีรอง

คณบดีฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย และดําเนินงานภายใตการดูแลของ

คณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา  

 

2.1  หนวยงานท่ีรับผิดชอบและสถานท่ีติดตอ 

 ฝายวิชาการ หนวยทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน รหัสไปรษณีย 40002 โทรศัพท/โทรสารคณะ  043-202-150 

หรือสามารถติดตอไดท่ี   

1.  ผศ.ดร.เจษฏา  จิวากานนท  รองคณบดีฝายวิชาการ  

E-mail: jatgiw@kku.ac.th   LineID: jatesada.ji 

2.  คุณสิดาพัณณ  สัมฤทธิ์  เจาหนาท่ีผูประสานงานสหกิจศึกษา 

E-mail:  sudsom@kku.ac.th    มือถือ 095-169-9685 
 

2.2  คณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา 

เปนคณะกรรมการท่ีประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาทําหนาท่ี 

กําหนดนโยบาย รูปแบบการดําเนินงาน จัดทําแผนการดําเนินงาน ควบคุมดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานของ

รายวิชาและมาตรฐานของสหกิจศึกษา ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทฺธิภาพ รวมท้ัง 

- พิจารณาเกณฑในการประเมินนักศึกษา 

- พิจารณาแตงตั้งอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

- พิจารณาแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา 

- พิจารณาและจัดหาสถานประกอบการสหกิจศึกษา เพ่ือใหมีจํานวนมากกวาท่ีนักศึกษาจะตอง

เลือกอยางนอย 1 เทา 

- พิจารณาแนวทางและผลการนิเทศงาน 

- เขารวมรับฟงรายงาน และประเมินผลการฝกสหกิจ 
 

2.3 คณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา  

 เปนคณะทํางานท่ี ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบและดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ ใหเปนไปตาม

แผนท่ีวางไว ทําหนาท่ีประสานงานกับนักศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ สถานประกอบการ  จัดทําคะแนน

และผลการประเมินของนักศึกษา    
 

mailto:jatgiw@kku.ac.th
mailto:sudsom@kku.ac.th
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2.4 สถานประกอบการ 

2.4.1 คุณสมบัติของสถานประกอบการ 

 เปนสถานประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา

กําหนด เชน มีนายสัตวแพทยประจําสถานประกอบการ เปนตน  ซ่ึงอาจเปน 

- หนวยงานราชการท่ีมีงานเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพสัตวแพทย 

- หนวยงานภาคเอกชน ท่ีมีงานเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพสัตวแพทย 

- สถานประกอบการรักษาสัตว ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

- หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารรายวิชาพิจารณาอนุญาตใหเขารวมโครงการ 

 สําหรับโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไมถือวาเปนสถาน
ประกอบการฝกสหกิจศึกษา นอกจากกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาระหวางการฝกในสถานประกอบการ และ
คณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา ไดอนุญาตใหฝกได 
  สถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเขาฝกสหกิจ จะไดรับการแตงตั้งเปนสถานประกอบการสหกิจ

ศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร ในแตละปการศึกษา  

 สถานประกอบการจะตองแจงและกําหนดตัวบุคคลากรท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษา คือ สัตวแพทยพ่ีเลี้ยงอยางนอย  1 คนตอสถานประกอบการ เพ่ือดูแลและใหคําปรึกษา

ตลอดจนการประสานงานดานท่ีพักอาศัยดวย 

2.4.2  การคัดเลือกและการดําเนินการรับนักศึกษา 

 สถานประกอบการท่ีมีความประสงคจะรับนักศึกษาไปฝกสหกิจ จะไดรับเอกสารกําหนดการ การ

ฝกสหกิจ และใบสมัครพรอมประวัติ และผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีความประสงคจะไปปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ  สถานปฏิบัติงานจะทําการคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยอาจพิจารณาจากใบ

สมัครอยางเดียว หรือโดยการสัมภาษณนักศึกษาดวย เม่ือนักศึกษาสงใบสมัครแลว ขอใหตรวจสอบ

ประกาศ วันสัมภาษณงานเปนระยะๆ หลังจากนั้นสถานปฏิบัติงานจะสงผลการคัดเลือกนักศึกษาใหฝาย

วิชาการทราบ โดยจะระบุลําดับการคัดเลือกนักศึกษา เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารรายวิชาฯไดคัดเลือก

ตามเกณฑสหกิจศึกษาทางสัตวแพทยตอไป 

 การฝกสหกิจทางสัตวแพทยกําหนดจํานวนนักศึกษาใหฝกไดสถานประกอบการละไมเกิน 2 คน 

หรือแลวแตการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.4.3  การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ 

         - กําหนดชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบพรอมชื่อของสัตวแพทยพ่ีเลี้ยง 

         - กําหนดกรอบงาน จัดโปรแกรมการทํางานของนักศึกษา 

        - พิจารณาสวัสดิการ หรือคาตอบแทนการฝกงานในอัตราท่ีเหมาะสมหรือตามความจําเปน   

         - จัดหาหรือแนะนําท่ีพักใหนักศึกษา หากนักศึกษาไมสะดวกในเรื่องท่ีพักท่ีจัดใหเขาพัก  

นักศึกษาสามารถจัดหาท่ีพักไดเอง แตจะนํามาเปนขออางในการไมไปฝกปฏิบัติงานไมได   
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         - ใหคําแนะนํา  ดูแล เอาใจใสนักศึกษา ใหโอกาสนักศึกษาไดเรียนรูงานอยางเต็มศักยภาพท่ี 

สถานประกอบการจะพึงใหได 
2.4.4  การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

 

สัตวแพทย พ่ี เลี้ยง ผู ท่ี ไดรับมอบหมาย หรือ ฝายบริหารงานบุคคลจะทําหนา ท่ี

ประสานงานรับนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติงานเปนผูใหคําแนะนําและอธิบายแนวความคิด

เก่ียวกับสหกิจศึกษาแกผูของสถานปฏิบัติงาน โดยจะทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในหัวขอตางๆ ดังนี้ 

         1.   ดานระเบียบวินัย ฝายบริหารงานบุคคลจะกําหนดใหนักศึกษาปรึกษาปฏิบัติตนตาม

ระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการนั้นๆ เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว เชน                 

กําหนดเวลาเขาทํางาน การแตงกาย การลา  และวันหยุด เปนตน 

        2.  การปฐมนิเทศ  การเขาปฏิบัติงานในวันแรกและชวงสัปดาหแรกนักศึกษาจะมีความวิตก 

กังวลหลายเรื่อง  เชน ตองจากครอบครัว เพ่ือน ฝายบริหารบุคคลของสถานประกอบการจะทําการ                

ปฐมนิ เทศใหความรูดานตางๆแกนักศึกษาในเรื่องท่ี พักอาศัย การเขาออกงาน การเดินทางมา                

ทํ างาน ระเบี ยบวินั ย  วัฒนธรรม ซ่ึงนัก ศึกษาจะตองปฏิบั ติ  การรักษาความปลอดภัยในการ                

ทํ างาน  โครงสรางการบริหารงานของสถานประกอบการ และอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวของใหนั ก ศึกษา                

ทราบ 

นักศึกษาจะตองตั้งใจปฏิบัติงานเชื่อฟงและใหความเคารพสัตวแพทยพ่ีเลี้ยงหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหดูแล  และคณะฯจะสงอาจารยเขานิเทศงานอยางนอยแหงละ 1 ครั้ง หรือใชการโทรศัพท

สอบถามขอมูล  
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บทที่ 3 

นักศึกษาและอาจารยสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย  

 
 

3.1 นักศึกษาสหกิจศึกษา 

3.1.1  คุณสมบัติและการรับสมัครนักศึกษาสหกิจ 

-  เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 6  ท่ีผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา รวม 6 หนวยกิต  

-  ตองเขารวมกิจกรรมในการเตรียมความพรอมของนักศึกษาตามท่ีคณะไดจัดให  

-  สามารถรับผิดชอบคาใชจายตางๆท่ีจําเปนตองใชในการออกผึกสหกิจ 

-  นักศึกษาตองมีคุณสมบัติท่ีจะสําเร็จการศึกษาและไมอยูระหวางการถูกลงโทษทางวินัย

โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา 

    3.1.2  กิจกรรมในการเตรียมความพรอมของนักศึกษา 

        เปนกิจกรรมท่ีจัดใหนักศึกษากอนออกฝกสหกิจเพ่ือเตรียมความพรอมดานตางๆ เชน 

       3.1.2.1  กิจกรรมนักศึกษาพบสถานประกอบการ ซ่ึงจะจัดข้ึนกอนการเลือกเรียนวิชาเตรียม

สหกิจศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสรับฟงลักษณะงานทางวิชาชีพ ลักษณะงานของสถานประกอบการ 

ไดมีโอกาสพูดคุยกับสถานประกอบการตางๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนวิชาเตรียมสหกิจ

ศึกษา เพ่ือการเตรียมตัวใหสอดคลองกับลักษณะงานท่ีจะออกฝกสหกิจตอไป ในขณะเดียวกันก็เพ่ือให

สถานประกอบการไดมีโอกาสเลือกนักศึกษา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน แนะนําการจัดการเรียนการสอนกับ

คณะ 

      3.1.2.2  กิจกรรมการปฐมนิเทศ เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนกอนการออกฝกสหกิจ เพ่ือใหนักศึกษา

ไดเขาใจลักษณะการฝกสหกิจจาก สถานประกอบการ จากอาจารยนิเทศ ซักซอมขอกําหนด ระเบียบ 

แนวทางในการปฏิบัติตัว การนิเทศงานของอาจารย และการจัดทําโครงงาน รวมท้ังการรรับเอกสารตางๆท่ี

จําเปน  

      3.1.2.3  กิจกรรมเสริมตามความจําเปน เชน การเขียนใบสมัคร การเตรียมตัวสัมภาษณ การ

พัฒนาบุคลิกภาพ การนําเสนอโครงงาน ผลงาน  เปนตน 

  กิจกรรมเหลานี้นักศึกษาจะตองเขาอบรมทุกครั้ง นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

จากคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษาหรือผูแทน 

3.1.3  หนาท่ีของนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย 

3.1.3.1  ติดตามขาวสารและประสานงานกับเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาของคณะ 

 3.1.3.2  ตองเขารวมกิจกรรมตางๆท่ีคณะจัดข้ึน เชน การปฐมนิเทศกอนออกฝกปฏิบัติงานการ

เตรียมความพรอม 

 3.1.3.3   ตองเดินทางไปรายงานตัวภายในวันและเวลาท่ีกําหนด  พรอมดวยหนังสือสงตัวนักศึกษา   

คูมือสหกิจศึกษา และ บันทึกประจําวัน 
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 3.1.3.4  ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากนายสัตวแพทยพ่ีเลี้ยงดวยความตั้งใจ 

 3.1.3.5  ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ขอบังคับของสถานประกอบการ  

 3.1.3.6  หามทะเลาะเบาะแวงกันในสถานประกอบการทุกกรณี 

 3.1.3.7  นักศึกษาตองบันทึกรายงานการปฏิบัติงานทุกวัน และตองสงบันทึกประจําวันใหกับ

อาจารยท่ีปรึกษาทุกสัปดาห 

 3.1.3.8   นักศึกษาตองสงรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ภายใน 4 สัปดาห ของการฝกปฏิบัติ 

3.1.3.9 นักศึกษาตองจัดสงหัวขอและรายงานความกาวหนาโครงงานตอสัตวแพทยพ่ีเลี้ยง และ

อาจารยท่ีปรึกษา โครงงาน ภายใน 6 สัปดาห ของการไปฝกปฏิบัติงาน   

3.1.3.10   นักศึกษาตองนําเสนอโครงงานตอผูบริหารของสถานประกอบการ/สัตวแพทยพ่ีเลี้ยง  

พิจารณาผลการฝกงาน ภายใน 2 สัปดาหสุดทายของการฝกปฏิบัติงานหรือตามท่ีสถานประกอบการ

กําหนด 

3.1.3.11  นักศึกษาจะตองสงโครงงานท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนําใหแกไขใหเสร็จสิ้น 

และสงกลับคืนฉบับสมบูรณใหกับอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน สัตวแพทยพ่ีเลี้ยง และเจาหนาท่ีประสานงานฯ 

ภายในสัปดาหสุดทายของการฝกปฏิบัติงาน   

 3.1.3.12 นักศึกษาจะตองนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลังจากกลับปฏิบัติงานตอ

คณะกรรมการพิจารณาผลคะแนนการฝกงาน  อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีนิเทศ ตาม วัน เวลา สถานท่ีท่ี

กําหนดในปฏิทินการฝกสหกิจ 
 

3.2 อาจารยนิเทศ และอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

 อาจารยนิเทศสหกิจ เปนอาจารยประจํา ท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แตงต้ัง

ใหทําหนาท่ีเปนอาจารยนิเทศ ตามสายงานท่ีเชี่ยวชาญ มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษา หรือผานการอบรมการนิเทศงานโดยหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจาก สกอ. 

          3.2.1 หนาท่ีอาจารยนิเทศ  

- ประสานงานกับสถานประกอบการในการกําหนดกรอบภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- ใหคําปรึกษาและแนะนําแกนักศึกษาในการปฏิบัติงาน  

- นิเทศนักศึกษา  

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

- ใหคําแนะนําหลักสูตรถึงศักยภาพและความเหมาะสมของสถานประกอบการ 

- ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษาและ/หรือพนักงานพ่ีเลี้ยงในการ

แกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนกับการฝกสหกิจของนักศึกษา 

- รับฟงการรายงาน ประเมิน และใหคําแนะนําในการฝกสหกิจ รวมกับสถานประกอบการ (ถามี) 
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3.2.2   บทบาทของอาจารยนิเทศและการนิเทศงาน 

           การนิเทศงานเปนสวนท่ีสําคัญของสหกิจศึกษา อาจารยนิเทศถือเปนตัวแทนสถาบันใน 

การดําเนินการสหกิจศึกษารวมกับสถานประกอบการ เปนการสรางความสัมพันธ ความเขาใจอันดี ซ่ึงสงผล

ใหเกิดการสานตอการทํางานรวมกันระหวางสถาบันและสถานประกอบการ ท้ังดานการจัดการเรียนการ

สอน การทําวิจัย หรือใหการใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ และอ่ืนๆ นอกจากนั้นการนิเทศจะเปนการ

สรางขวัญกําลังใจแกนักศึกษาท่ีปฏิบัติงาน  

          ระหวางการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา เจาหนาท่ีสหกิจศึกษาจะทําการ 

ประชุม และ/หรือจัดสัมมนาอาจารยนิเทศเพ่ือใหเกิดเขาใจขอกําหนด และแนวปฏิบัติตางๆกอนการนิเทศ

งาน ณ สถานประกอบการ    โดยมีหนาท่ีดังนี้ 

            - ตองนัดหมายสถานประกอบการลวงหนาในการเขานิเทศนักศึกษา ณ สถานระกอบการ 

            - ตองไดรับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงานประวัตินักศึกษา ฯลฯ ไมนอย

กวา 7 วันกอนกําหนดการนิเทศ 

           - ตองมีแผนการนิเทศนักศึกษา  

           - ตองไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอยางนอย 1 ครัง้ ในชวงหลังจากนักศึกษาออก

ฝกสหกิจได 3 สัปดาหจนถึงกอนสิ้นสุดการฝกประมาณ 2 สัปดาห โดยเปนการไปพบนักศึกษา ณ สถาน

ประกอบการ 

          - ในการนิเทศตองจัดใหมีการประชุม (พบปะ - หารอื) ระหวางอาจารยนิเทศกับนักศึกษา 

ระหวางอาจารยนิเทศงานกับสัตวแพทยพ่ีเลี้ยงหรือสถานประกอบการ  และประชุมรวมกันท้ังสามฝาย 

         - ตองใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 

         - อาจารยนิเทศตองดูแล ใหคําปรึกษา และติดตามความกาวหนาในการฝกสหกิจของ

นักศึกษา ประเมินผล และใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาตามความเหมาะสม 

        - อาจารยนิเทศอาจเขารับฟงการนําเสนอความกาวหนาของโครงงานหรืองานท่ีปฏิบัติของ

นักศึกษา รวมกับสัตวแพทยพ่ีเลี้ยง/สถานประกอบการและใหขอเสนอแนะ 

        - อาจารยนิเทศตอง สงผลการนิเทศและ/หรือเอกสารการประเมินแกงานสหกิจศึกษาภายใน 

1 สัปดาห หลังจากกลับจากการนิเทศงาน 
 

3.3  อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน เปนอาจารยประจํา ท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

แตงตั้งใหทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ตามสายงานท่ีเชี่ยวชาญ มีประสบการณการสอนไมนอย

กวา 1 ภาคการศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานอาจเปนอาจารยนิเทศงานดวยหรือไมก็ได ไมควรรับนักศึกษาเกิน 5 คน 

          3.3.1 หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน 

- วางแผนรวมกับนักศึกษาและ/หรือสถานประกอบการในการจัดทําโครงงานของนักศึกษา  



11 
 

คูมือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย  ประจําปการศึกษา 2560 

- ดูแลและใหคําแนะนําในการจัดทําโครงงานของนักศึกษา 

- รับฟงการรายงาน ประเมินโครงงาน และการทําโครงงานของนักศึกษา 

 

3.4 สัตวแพทยพ่ีเล้ียง 

            เปนสัตวแพทยท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีดูแลการฝกสหกิจของนักศึกษา ในสถาน 

ประกอบการ เปรียบเสมือนเปนอาจารยผูสอนของนักศึกษาในสถานประกอบการ เปนผูใหคําแนะนํา เปนท่ี

ปรึกษา จึงเปนผูมีความสําคัญท่ีสุดท่ีจะใหการปฏิบัติงานสหกิจของนักศึกษาสําเร็จไปไดดวยดี โดยมีหนาท่ี  

- กําหนดลักษณะงานและแผนการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- ใหคําปรึกษา ติดตาม แนะนํา การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ 

- เปนท่ีปรึกษา และดูแลการจัดทําโครงงานของนักศึกษา 

- ประสานกับเจาหนาท่ี อาจารยท่ีปรึกษาฯ หรือคณะในการดูแลและประเมินนักศึกษา 

 - ประเมินผลการทํางานของนักศึกษา 

 

3.5 การประกันสุขภาพและการดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพ 

ข้ันตอนการใชสิทธิ์บัตรทองนักศึกษาในการไปฝกงานตางจังหวัด 

 1.  นักศึกษาท่ีออกฝกงานสหกิจศึกษา กรณีเม่ือเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย  นักศึกษาสามารถเขา

รักษาตัว ณ โรงพยาบาลของจังหวัดเทานั้น   โดยยื่นบัตรนักศึกษาใหกับกับโรงพยาบาล    ถานักศึกษาเขา

รักษาตัว ณ โรงพยาบาลอําเภอ / สถานีอนามัย   นักศึกษาจะตองชําระคารักษาเอง  ไมสามารถนําใบเสร็จ

มาเบิกเงินคืนได  

  2.  หนวยสหกิจศึกษาคณะจะจัดสงหนังสือรับรองการใชสิทธิ์บัตรทองของนักศึกษาท่ีออกฝกงาน

สหกิจให เม่ือเกิดการเจ็บปวย   หรืออุบัติเหตุตางๆ ในระหวางการฝกงาน   สามารถนําหนังสือรับรองการ

ใชสิทธิ์บัตรทองท่ีทางโรงพยาบาลศรีนครินทรออกให  

  3.  กรณีเจ็บปวยดวยอุบัติเหตุจราจร นักศึกษาทุกสิทธิตองใชสิทธิตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 

กลาวคือ  ตองจายคารักษาพยาบาลกอน   แลวนําใบเสร็จรับเงินนั้นกับใบรับรองแพทย  มาเบิกคืนกับ

บริษัทท่ีรับทํา พ.ร.บ.  ถาอุบัติเหตุครั้งนั้นมีคูกรณีใหแนบใบแจงความดวย 

 4.  กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน นักศึกษาทุกคนสามารถเขารับบริการท่ีโรงพยาบาล/สถานพยาบาลท่ีอยู

ใกลไดทุกแหง  นักศึกษาท่ีใชสิทธิเบิกราชการ /รัฐวิสาหกิจ/อปท. /ประกันสังคม/บัตรทองโรงพยาบาลอ่ืน

ใหใชสิทธิเดิมท่ีมีอยู 

 5.  หนวยสหิจศึกษาคณะ จะจัดสงหนังสือรับรองการใชสิทธิ์บัตรทองใหนักศึกษาทุกคน โดยจะ

จัดสงใหกอนออกฝกปฏิบัติงาน  หรือแสกนสงทางเมลของนักศึกษาแตละคน และนักศึกษาสามารถปริ้น

ออกมาเพ่ือนําไปใชสิทธิ์บัตรทองได 
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บทที่ 4 

การประเมินผลนักศึกษา 
 

 

    วิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558) เป นรายวิชา ท่ี มีการประเมินผลการเรียน โดยใช ระดับคะแนนตั ว อักษร ตามระเบี ยบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับผลการเรียน 
80-100 A 
75-79 B+ 
70-74 B 
65-69 C+ 

60-64 C 
55-60 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 

4.1  เกณฑการประเมินและคะแนน 

เกณฑคะแนน 

 -  ผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ     คะแนน 60% 

(แบงออกเปน การปฏิบัติงาน =  50   ,  โครงงาน  =  10    รวม  60%) 

 -  ผลประเมินโครงงานของนักศึกษาจากสถานประกอบการ   คะแนน 10% 

 -  ผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากอาจารยนิเทศ   คะแนน 10% 

 -  การนําเสนอผลการฝกและโครงงาน     คะแนน 10% 

 - กิจกรรมเตรียมความพรอม การสงงานตามกําหนด เชน อาจารยท่ีปรึกษา 

หัวขอโครงงาน รายงานความกาวหนา เปนตน     คะแนน 10% 

รวม    คะแนน 100% 
 

ขอกําหนด ในการผานรายวิชา 

 - นักศึกษาตองสงบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 

 - ตองเขารวมการปฏิบัติงานไดตลอดระยะเวลาท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง ไมต่ํากวารอยละ 80 ของ

การฝกท้ังหมดและตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 
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4.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 ประเมินโดยสัตวแพทยพ่ีเลี้ยงหรือผูท่ีสถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาท่ี โดยใชแบบฟอรม

การประเมิน ซ่ึงประกอบดวย การประเมินการปฏิบัติงาน และการทําโครงงาน/รายงาน 

 สัตวแพทยพ่ีเลี้ยงจะสงผลการประเมินแบบปกปดใหคณะภายในสัปดาหสุดทายของการฝกสหกิจ 

โดยสงตรงแกประธานโครงการสหกิจศึกษา (รองคณบดีฝายวิชาการ: ผศ.เจษฎา จิวากานนท E-mail: 

jatgiw@kku.ac.th LineID: jatesada.ji) 
 

4.3 การประเมินโครงงาน 

 เปนสวนท่ีประเมินโดยอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานและสัตวแพทยพ่ีเลี้ยง โดยจะประเมินจาก การ

จัดทําโครงงาน รูปเลมรายงานและการนําเสนอโครงงาน 

4.4  การประเมินจากอาจารยนิเทศ 

 เปนการประเมินตามแบบฟอรมการนิเทศงาน โดยอาจารยนิเทศจะตองสงรายงานใหคณะภายใน 

1 สัปดาหหลังกลับจากการนิเทศนักศึกษา 
 

4.5  การนําเสนอผลการฝก 

 เปนการประเมินการนําเสนอผลการฝกและโครงงานสหกิจ ซ่ึงจะนําเสนอภายหลังจากท่ีนักศึกษา

กลับมาจากการฝกตามโปรแกรมท่ีกําหนดไว  คณะกรรมการฯซ่ึงจะไดรับการแตงตั้งในแตละปการศึกษา 

จะเปนผูประเมินการนําเสนอตามแบบฟอรมประเมินการนําเสนอ  
 

4.6 การจัดทํารายงานโครงงาน 

นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน ตองจัดทํารายงานโครงงานสหกิจศึกษาเสนอตอสถานประกอบการ

และคณะ รายงานฉบับนี้อาจจะประกอบดวยเนื้อหาท่ีสถานประกอบการ จะสามารถนําไปใชประโยชนได

ตอไป รายงานอาจมีลักษณะดังนี้ 

- รายงานวิจัย หากงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายมีลักษณะเปนงานวิจัย 

- รายงานทางคลินิก (Clinical report) หรือสัตวปวย (Case report) รวมถึงรายงานผลทางพยาธิ

วิทยา (Pathological report) 

- รายงานหัวขอพิเศษ (Special topic) หรือการทบทวนวรรณกรรม (Review article)  ตามท่ี

สถานประกอบการสนใจ/มอบหมาย  

- รายงานอ่ืนๆ เชน งานในสายการผลิต งานตรวจสอบคุณภาพ จัดทําสถิติหรือคูมือ เชน การ

รวบรวมสถิติ วิเคราะหผล หรือการแปลรวบรวมคูมือ เปนตน 

 

 

 

mailto:jatgiw@kku.ac.th
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 เม่ือสัตวแพทยพ่ีเลี้ยง/อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานกําหนดหัวขอรายงานแลวนักศึกษาจะตองจัดทํา

รายงาน โดยหารือกับสัตวแพทยพ่ีเลี้ยง/อาจารยท่ีปรึกษาแลวจัดสงใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน นักศึกษา

จะตองจัดพิมพรายงานดังกลาวใหเรียบรอย และสงผลใหสัตวแพทยพ่ีเลี้ยงและอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจ

และประเมินผลภายสัปดาหสุดทายของการฝกปฏิบัติงาน 

 โครงงานจะตองไดรับอนุญาตจากสัตวแพทยพ่ีเลี้ยง/สถานประกอบการ ในการเผยแพร (การ

นําเสนอท่ีคณะ และการเผยแพรทางเวปไซต 

 

 


