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3.  วัตถุประสงค์ 

4. ลักษณณะการฝึกอาาชีพสหกิจศึกษาทางสัตวแแพทย์ 

1.  เพ่ิมเติมปประสบการณ์ททางสาขาอาชีชพ 
2.  พัฒนาระะบบการทํางานของนักศึกษษา 
3.  เปิดโอกาาสให้สถานประกอบการ มีสส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต  และพัฒนาคคุุณภาพบัณฑิตต 
4.  ส่งเสริมงานวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯฯ และสถานปรระกอบการ 
5.  ทําให้มีกาารพัฒนาและปรับปรุงหลกักสูตรให้ทันสมัมัย และตรงตาามความต้องกการของตลาด  

1.  เสมือนเป็ป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
2.  มีหน้าที่คความรับผิดชออบที่แน่นอน 
3.  ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่ช่วยนายสัตวแแพทย์ หรือผู้ช่วยวิชาการ 
4.  ทํางานเต็ต็มเวลา (Full  Time)   

โครงการรสหกจิศึกษาททางสตัวแพททย์ ปกีารศกึษษา 2557 
(Co-o

*********
operative V
**********

Veterinary E
***********

Education 2
***********

2014) 
**********  

 



2 
5.  ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน 

5.  แผนการศึกษา 
นักศึกษาสัตวแพทย์  จะลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ จํานวน 8 หน่วยกิต โดย

คณะฯ ได้กําหนดตารางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 6 ไว้ดังน้ี 
16 กุมภาพันธ์  – 15 พฤษภาคม 2558 ออกฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ 

6.  ระยะเวลาของการฝึกอาชีพวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์  
นักศึกษาจะฝึกอาชีพในสถานประกอบการช่วง วันที่ 16 กุมภาพันธ์  – 15 พฤษภาคม 2558 ซึ่งทางคณะฯ 
จะมีหนังสือส่งตัวนักศึกษาและคู่มือปฏิบัติ เพ่ือจะได้บันทึกภาระงานที่ได้ปฏิบัติ โดยมีพนักงานพ่ีเลี้ยง (Job 
Supervisor) เป็นผู้ควบคุมดูแล สําหรับวันหยุดให้ยืดถือตามปฏิทินการทํางานของสถานประกอบการน้ันๆ  
7.  ปฏิทินดําเนินการการเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์   
เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯได้กําหนดปฏิทินต่างๆ ไว้ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 
นักศึกษาสัตวแพทย์ทุกคนต้องลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
15 สิงหาคม 2557 ( 9.00 – 11.00 น.)    ประชุมกรรมการบริหารสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
1 – 30 ตุลาคม  2557 ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ถงึหน่วยงานต่างๆและรอ

หน่วยงานตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  
22 - 23 พฤศจิกายน  2557 สถานประกอบการพบนกัศึกษา เพื่อแนะนํา หรือสัมภาษณ์นกัศึกษาเพื่อการ

ฝึกสหกิจศึกษา 
4 ธันวาคม  2557 นักศึกษาเลือกคลินิก  
6 – 10 ธันวาคม  2557 แจ้งผลการสัมภาษณ์ให้นักศึกษาทราบ 
22  ธันวาคม   2557 วันปฐมนิเทศโครงการสหกิจศึกษา  เวลา 08.30 – 12.00 น. และ

นักศึกษาลงช่ือเลือกสถานประกอบการฝึกสหกิจศึกษา (คนละ 1 ที่) เวลา 
13.00 – 16.30 น. 

29 ธันวาคม 2557 – 8 มกราคม 2558 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 
5  มกราคม – 23 มกราคม 2558 นักศึกษาเรียนคลินิก 3 (รอบ 1) 
14 – 16 มกราคม  2558 จัดทําคําส่ังแตง่ตั้งสถานประกอบการ จดัเตรียมคู่มือพี่เล้ียง  

แจ้งรายชือ่นักศึกษาให้หน่วยงานทราบ 
26 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาเรียนคลินิก 3 (รอบ 2) 
9 – 12 กุมภาพันธ์ 2558 รับเอกสารทีง่านบริการการศึกษา   
16 กุมภาพันธ์  – 15 พฤษภาคม 2558 ออกฝึกสหกิจศึกษา และรับการติดตอ่นิเทศงานจากทางคณะฯ 
20 พฤษภาคม  2558 นําเสนอผลการปฏิบัติงาน  
21 พฤษภาคม  2558 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปี 2557 และวันสุดท้ายของ

การส่งแบบประเมินจากหน่วยงาน และส่งรายงาน 
หมายเหตุ  สถานประกอบการที่นักศึกษาเลือกไปฝึกอาชีพต้องผ่านการพิจารณาจากคณะฯ แล้ว

เท่าน้ันจึงจะสามารถเลือกไปฝึกอาชีพได้ และหากสถานประกอบการที่นักศึกษาต้องการไปฝึกไม่อยู่ในโครงการ 
จะต้องให้เจ้าของสถานประกอบการย่ืนใบสมัครเข้าร่วมโครงการ หากได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการแล้ว 
นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครไปได้ 

นักศึกษาสามารถเลือกไปฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในต่างประเทศได้ โดยสถานที่น้ัน
จะต้องเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน โดยนักศึกษาจะต้องแนบตารางการฝึกที่รับรองจากอาจารย์
ประจําโรงพยาบาลแห่งน้ันเพ่ือให้คณะแต่งต้ังเป็นสถานประกอบการสหกิจศึกษาต่อไป 
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8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สําหรับโครงการน้ีดําเนินการเป็นปีที่ 13 และให้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารโครงการ
สหกิจศึกษาของคณะฯ ซึ่งมีหน้าที่ 

1. กําหนดเกณฑ์การเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษา 
2. ควบคุมการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษา 
3. บริหารจัดการรายวิชาสหกิศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจที่คณะฯ จะแต่งต้ังให้ดําเนินการอีก 2 ชุดคือ คณะกรรมการจัด

โครงการสหกิจศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ 
1. จัดหาและประสานงานสถานประกอบการปฏิบัติงาน 
2. ช้ีแจงทําความเข้าใจและประสานงานกับนักศึกษาทั้งช่วงก่อนและระหว่างฝึกสหกิจศึกษา 
3. ดําเนินการด้านต่างๆ เช่น จัดทําคู่มือ เอกสารสําหรับนักศึกษา จัดการปฐมนิเทศ การอบรมทํา

ความเข้าใจ การเสนอรายงาน การนิเทศนักศึกษาและอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
และคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งมีหน้าที่  
 1.  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา 

2.  กําหนดรูปแบบการออกนิเทศนักศึกษา 
3.  กําหนดรูปแบบการประเมินผลนักศึกษา 
4.นิเทศงานและสรุปประเมินผลการดําเนินการให้คณะฯ ทราบเพ่ือวางแผนดําเนินการต่อไป 

9.  ลักษณะและคุณสมบัติของสถานประกอบการ 
สําหรับลักษณะของสถานประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ 
1.  เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีงานเก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ 
2.  เป็นหน่วยงานบริษัทเอกชน ที่มีงานเก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ 
3.  เป็นสถานประกอบการรักษาสัตว์ ทั้งในส่วนของเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
4.  งานอ่ืนๆเช่น หน่วยงานต่างประเทศ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ ตาม

ความเหมาะสม 
10.  คุณสมบัติของนักศึกษา 

นักศึกษาที่จะออกฝึกอาชีพในโครงการน้ีจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  สอบผ่านทุกรายวิชาของปี 5 ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ 
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ย ต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะฯ 
3.  มีความประพฤติเรียบร้อย และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับของโครงการได้เป็นอย่างดี 

11.  แนวทางการปฏิบัติที่นักศึกษาจะต้องทราบ 
1.  จะต้องย่ืนใบสมัครตามกําหนดการท่ีคณะฯ ประกาศให้ทราบ 
2.  จะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมสําหรับการฝึกอาชีพในแต่ละสาขาที่ได้รับเลือก 
3.  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในช่วงฝึกอาชีพเอง 
4.  จะต้องผ่านการอบรมช้ีแจงที่คณะจัดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงมีสิทธิออกฝึกอาชีพ 

12.  การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ 
สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษา โดยอาจจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย  ในระหว่าง

วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557  หรือในวันอ่ืนๆ ที่ได้นัดหมายกับคณะฯ หลังจากน้ันสถานประกอบการ
จะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้คณะฯ ทราบ โดยระบุลําดับการเลือกนักศึกษาด้วย   
13.  การออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

เมื่อนักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักศึกษาจะมีสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง (Job  
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Supervisor) คอยให้การดูแล และช้ีแนะนักศึกษาอยู่เสมอ นักศึกษาจะต้องต้ังใจปฏิบัติงานเช่ือฟังและให้ความ
เคารพพนักงานพ่ีเลี้ยงและสถานที่ฝึก และคณะฯ จะส่งอาจารย์เข้านิเทศงานอย่างน้อยแห่งละ 1 ครัง้ หรือใช้
การโทรศัพท์สอบถามข้อมูล และเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เต็มที่จากการฝึกอาชีพ จึงกําหนดจํานวนนักศึกษา
ให้ฝึกได้แห่งละไม่เกิน 2 คน หรือแล้วแต่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษา 
14.  กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 

1.  ส่งรายงานการฝึกอาชีพแก่อาจารย์ 
2.  นําเสนอผลการฝึกอาชีพดังกล่าว โดยจะมีผู้เข้าร่วมดังน้ี 

2.1 นักศึกษาสัตวแพทย์ ปีที่ 5 และ 6 รวมถึงนักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ ที่สนใจ 
2.2 คณาจารย์ 
2.3 ตัวแทนสถานประกอบการ 

 3.  นักศึกษาต้องเป็นผู้ติดตามส่งแบบประเมินจากสถานประกอบการ มอบให้แก่อาจารย์  
ในกรณีที่คณะฯ ยังไม่ได้รับแบบประเมิน ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม  2558  อาจมีผลต่อคะแนนและจบช้า
กว่ากําหนด 
15.  การประเมินผล 
 การให้คะแนนประเมินผลการฝึกอาชีพ นักศึกษาจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ  ดังน้ี  
จึงมีสิทธิถูกประเมิน นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ หรือการจัดอบรมของคณะฯ ที่กําหนดไว้จะต้องผ่านการออกฝึก
อาชีพครบตามระยะเวลาที่กําหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึกในแต่ละช่วงผ่านการส่งรายงานและนําเสนอในที่
ประชุม 
 การให้คะแนนแบ่งคะแนนออกเป็น 2  ส่วน 
 ส่วนที่ 1 เจ้าของสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ีเลี้ยง ร้อยละ     50 
 ส่วนที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ร้อยละ     50 

- อาจารย์นิเทศ    ร้อยละ     20 
- การเสนอรายงาน(รายงานกลุ่ม)  ร้อยละ     10 
- รายงานสถานประกอบการ (รายงานกลุ่ม) ร้อยละ     10 
- รายงานวิชาการ (รายงานเด่ียว)  ร้อยละ     10 

 ในส่วนน้ีประกอบด้วยคะแนนจากการเข้าร่วมการช้ีแจงต่างๆ ความมั่นคงในการเลือกสถาน
ประกอบการ ความตรงต่อเวลาในการรับ-ส่งเอกสารต่างๆ รายงาน การนําเสนอผลการฝึกงาน และความใส่ใจ
ในการฝึกงานนักศึกษา ผ่านเกณฑ์  85% ได้เกรด A 
16 .ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ิมเติม นอกเหนือจากในห้องเรียน 
 2.  มีโอกาสได้ฝึกอาชีพในสายงานที่ตนสนใจ 
 3. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านที่ทําให้เกิดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
 4.  มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสําเร็จการศึกษาหากเป็นที่พอใจของสถานประกอบการ 
17.  การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของนักศึกษา 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการทําประกันสุขภาพกับทางมหาวิทยาลัย โดยการประกันคุ้มครอง
เหตุอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุทุกกรณี และคุ้มครองการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในกรณี
เกิดอุบัติเหตุนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน แต่ในกรณีเจ็บป่วยนักศึกษา
ต้องเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน โดยนักศึกษาสามารถแสดงบัตรนักศึกษากับโรงพยาบาลของ
รัฐ เพ่ือการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลกับมหาวิทยาลัยได้ แต่ถ้าโรงพยาบาลบางแห่งไม่มี
ระบบเรียกเก็บ นักศึกษาต้องนําใบเสร็จรับเงินมาทําเรื่องเบิกจ่ายที่ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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18.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รศ.ดร.สุณีรัตน์  เอ่ียมละมัย  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หากประสงค์ติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติม และสนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ 
 ผศ.ดร.เจษฎา  จิวากานนท์jatgiw@kku.ac.th 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(ประธานโครงการฯ)   
 นางสาวชนิดา  ชาอินทร์ 
 นักวิชาการศึกษา  (เลขานุการโครงการฯ) โทร. 087-6478720 
19. งบประมาณ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษา   93,261 บาท 
  ค่าวิทยากร และอาหารว่างในวันปฐมนิเทศ     5,700  บาท  

ค่าอาหาร ในวันพบสถานประกอบการ   26,000  บาท  
  ค่าอาหารในวันนําเสนอรายงาน    12,000  บาท  
  ค่าจัดทําคู่มือ และสมุดบันทึกประจําวัน     5,000   บาท 
        รวม 141,961 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


