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บทที่ 1 
สหกิจศึกษา คืออะไร 

 
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์  ( Co-operative 

Veterinary Education) หมายถึง รายวิชาหรือระบบการฝึก
อาชี พส ายตรง ของนั กศึ กษา  คณะสั ต วแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สามารถเลือกในการฝึกอาชีพตามที่
ประสงค์ โดยสามารถออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
ในสาขาวิชาชีพทางสัตวแพทย์ และที่เกี่ยวข้อง ในรายวิชา
การสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ 1 และ 2 รวม 8 หน่วยกิต ซึ่ง
เป็นการจัดการที่ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการผลิต
บัณฑิตสัตวแพทย์ ของคณะฯ 
 

หลักการและเหตผุล 
ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดแรงงานเพิ่มสูงขึ้น มีการ

เพิ่มการผลิตบัณฑิตทั้งจ านวนบัณฑิตที่ผลิต และการเพิ่มสถาบัน
การผลิตมากขึ้น ดังนั้น ความต้องการบัณฑิตที่มีทักษะของ
ตลาดแรงงานได้มีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นสิ่งที่สถาบันผู้ผลิตและ
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ตัวบัณฑิตพึ่งค านึงถึง คือการได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจคุ้นเคย 
และเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงาน
อาชีพ และทักษะด้านการพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากด้าน
วิชาการที่เล่าเรียนมาตลอด 5 ปี ทักษะที่สถานประกอบการ
ต้องการให้มีในตัวนักศึกษา อาทิเช่น ทักษะการแก้ไขปัญหา การ
มีมนุษยสัมพันธ์ การมีระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การ
สื่อสารข้อมูล การเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนเอง 
การมีความคิดริเริ่ม การจัดการต่างๆ อย่างประกอบการจริง ซึ่ง
คณะฯ คาดหวังว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม ทั้ง
สถานประกอบการ ตัวนักศึกษาและคณะสัตวแพทยศาสตร์เอง 
รวมทั้งนักศึกษาในโครงการนี้จะเป็นตัวแทนของคณะฯ ที่จะ
สะท้อนและบ่งชี้ให้เห็นคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมารับใช้
สังคม และคาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนาอาชีพสืบต่อไป โดยเน้น
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพิ่มเติมประสบการณ์ทางสาขาอาชีพ  
2. พัฒนาระบบการท างานของนักศึกษา 
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3. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต 
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
4. ส่งเสริมงานวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ และสถาน
ประกอบการ  
5. ท าให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และตรง
ตามความต้องการของตลาด 
 

ลักษณะการฝึกอาชีพสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ 
1. เสมือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
2. มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แน่นอน  
3. ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ หรือผู้ช่วยวิชาการ  
4. ท างานเต็มเวลา (Full Time)   
5. ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน   
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แผนการศึกษา 
นักศึกษาสัตวแพทย์  จะต้องผ่านการเรียนการสอน

วิชาสหกิจศึกษา 1 และ 2 จ านวน 8 หน่วยกิต โดยคณะฯ ได้
ก าหนดตารางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ไว้ดังนี้  

* 14 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2556 เรียนคลินิกปฏิบัติ 5 
(วิชาเตรียมสหกิจศึกษา) 
 * 16 ธันวาคม 2556 –  21  กุมภาพันธ์  2557 สหกิจ
ศึกษาทางสัตวแพทย์  

ระยะเวลาที่ฝึกอาชีพวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ 1 
และ 2 นักศึกษาจะฝึกอาชีพในสถานประกอบการช่วงวันที่  16   
ธันวาคม 2556 –  21  กุมภาพันธ์  2557  ซึ่งทางคณะฯ จะมี
หนังสือส่งตัวนักศึกษาและคู่มือปฏิบัติ เพื่อจะได้บันทึกภาระงาน
ที่ได้ปฏิบัติ โดยมีพนักงานพี่เลี้ยง (Job Supervisor) เป็นผู้
ควบคุมดูแล ส าหรับวันหยุดให้ยืดถือตามปฏิทินการท างานของ
สถานประกอบการนั้นๆ  
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ปฏิทินด าเนินการการเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสตัวแพทย์ 1 
และ 2 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 

นักศึกษาสัตวแพทย์ทุกคนต้องลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทาง
สัตวแพทย์ 1 และ 2 

8 กรกฎาคม –     30  กันยายน 
2556 

ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา ถึง
หน่วยงานต่างๆ และรอ
หน่วยงานตอบรับเข้าร่วม
โครงการฯ  

7 - 8 กันยายน  2556 สถานประกอบการพบ
นักศึกษา เพื่อแนะน า หรือ
สัมภาษณน์ักศึกษาเพื่อการ
ฝึกสหกิจศึกษา 

5 กันยายน 2556 ปฐมนิเทศโครงการสหกิจ
ศึกษา  



คู่มือสัตวแพทย์พี่เลีย้ง  
 

6 

20 กันยายน  2556 แจ้งผลการสัมภาษณ์ให้
นักศึกษาทราบ  

21-30    ตุลาคม 2556 ให้นักศึกษาลงชื่อเลือก
หน่วยงานฝึกสหกิจศึกษา 
กรณีไม่ได้รอผลการ
สัมภาษณ ์ (คนละ 1 ที)่ 

30   ตุลาคม  2556 วันสุดทา้ยของการรับผล
การสัมภาษณ์จากสถาน
ประกอบการ 

1 – 30 พฤศจิกายน 2556 
  

จัดท าค าสั่งแต่งตัง้สถาน
ประกอบการ จัดเตรียม
คู่มือพี่เลี้ยง  
แจ้งรายชื่อนักศึกษาให้
หน่วยงานทราบ 

13    ธันวาคม 2556 นักศึกษาติดต่อรับเอกสาร
ที่งานบริการการศึกษา 
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หนังสือส่งตัวนักศึกษา
ฝึกงาน 

16 ธันวาคม 2556 - 21 กุมภาพันธ์ 
2557 

ฝึกสหกิจศึกษา และรับการ
ติดต่อนิเทศงานจากทาง
คณะฯ  

25 กุมภาพันธ์ 2557  น าเสนอผลการปฏบิัติงาน 
และปัจฉิมนิเทศ 

26 กุมภาพันธ์ 2557 วันสุดทา้ยของการส่งแบบ
ประเมินจากหน่วยงาน 
และส่งรายงาน 

 
หมายเหตุ  สถานประกอบการที่นักศึกษาเลือกไปฝึก

อาชีพต้องผ่านการพิจารณาจากคณะฯ แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถ
เลือกไปฝึกอาชีพได้ และหากสถานประกอบการที่นักศึกษา
ต้องการไปฝึกไม่อยู่ ในโครงการ จะต้องให้ เจ้าของสถาน
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ประกอบการยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ หากได้รับพิจารณาเข้า
ร่วมโครงการแล้ว นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครไปได้ 
 นักศึกษาสามารถเลือกไปฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการในต่างประเทศได้ โดยสถานที่นั้นจะต้องเป็น
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเท่านั้น และนักศึกษาจะต้องแนบ
ตารางการฝึกที่รับรองจากอาจารย์ประจ าโรงพยาบาลแห่งนั้นมา
แสดงให้คณะดูด้วย 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส าหรับโครงการนี้ด าเนินการเป็นปีที่ 12 และให้อยู่
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการวิชาการคณะฯ โดยมี
คณะกรรมการเฉพาะกิจที่คณะฯ จะแต่งตั้งให้ด าเนินการอีก 1 
ชุด  
 
หน้าที่คณะกรรมการ 
1. ด าเนินการโครงการส าหรับนักศึกษาและเตรียมการ 
2. จัดหาสถานประกอบการปฏิบัติงาน  
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3. ชี้แจงท าความเข้าใจกับสถานประกอบการในแต่ละด้าน แต่
ละสาขา     
4. ชี้แจงท าความเข้าใจกับนักศึกษา   
5. นิเทศงานและสรุปประเมินผลการด าเนินการให้คณะฯ ทราบ
เพื่อวางแผนด าเนินการต่อไป 
 
ลักษณะและคุณสมบัติของสถานประกอบการ 

ส าหรับลักษณะของสถานประกอบการที่สามารถเข้า
ร่วมโครงการ  
1. เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพสัตว
แพทย์  
2. เป็นหน่วยงานบริษัทเอกชน ที่มีงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
สัตวแพทย์  
3. เป็นสถานประกอบการรักษาสัตว์ ทั้งในส่วนของเอกชน 
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
4. งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วม
โครงการ ตามความเหมาะสม  
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 หมายเหตุ  ส าหรับ โรงพยาบาลสัตว์  คณะสัตว
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ถือว่าเป็นสถาน
ประกอบการ นอกจากกรณี ที่นักศึกษามีปัญหาที่สมควรระหว่าง
การฝึกในสถานประกอบการ คณะกรรมการบริหารฯ อาจ
พิจารณาให้ฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์ของคณะฯ ได้ตามความ
เหมาะสม 
 
คุณสมบัติของนักศึกษา 

นักศึกษาที่จะออกฝึกอาชีพในโครงการนี้จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
1. สอบผ่านทุกรายวิชาของปี 5 ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ 
พ.ศ.2552  
2. มีความประพฤติเรียบร้อย และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของโครงการได้เป็นอย่างดี 
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แนวทางการปฏิบัติที่นักศึกษาจะต้องทราบ 
1. จะต้องยื่นใบสมัครตามก าหนดการที่คณะฯ ประกาศให้ทราบ 
2. จะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมส าหรับการฝึกอาชีพในแต่ละ
สาขาที่ได้รับเลือก  
3. จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในช่วงฝึกอาชีพเอง 
4. จะต้องผ่านการอบรมชี้แจงที่คณะจัดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง จึง
มีสิทธิออกฝึกอาชีพ 
การคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ 
สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษา โดยอาจจะมาสัมภาษณ์
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย (ใน 7 - 8 กันยายน 2556  หรือในวัน
อื่นๆ ที่ได้นัดหมายกับคณะฯ) หลังจากนั้นสถานประกอบการจะ
ส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาให้คณะฯ ทราบ โดยระบุล าดับการ
เลือกนักศึกษาด้วย  
 

การออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
เมื่อนักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

นักศึกษาจะมีสัตวแพทย์พี่เลี้ยง (Job Supervisor) คอยให้การ
ดูแล และชี้แนะนักศึกษาอยู่ เสมอ นักศึกษาจะต้องตั้ง ใจ
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ปฏิบัติงานเชื่อฟังและให้ความเคารพพนักงานพี่เลี้ยงและสถานที่
ฝึก และคณะฯ จะส่งอาจารย์เข้านิเทศงานอย่างน้อยแห่งละ 1 
คร้ัง หรือใช้การโทรศัพท์สอบถามข้อมูล และเพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้เต็มที่จากการฝึกอาชีพ จึงก าหนดจ านวนนักศึกษาให้ฝึก
ได้แห่งละไม่เกิน 2 คน หรือแล้วแต่การพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษา  
 

กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 
1. ส่งรายงานการฝึกอาชีพแก่อาจารย์ 
2. น าเสนอผลการฝึกอาชีพดังกล่าว โดยจะมีผู้เข้าร่วมดังนี้ 
 2.1 นักศึกษาสัตวแพทย์ ปีที่ 5 และ 6 รวมถึงนักศึกษา
ชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ 
 2.2 คณาจารย์ 
 2.3 ตัวแทนสถานประกอบการ 
3. นักศึกษาต้องเป็นผู้ติดตามส่งแบบประเมินจากสถาน
ประกอบการ มอบให้แก่อาจารย์  ในกรณีที่คณะฯ ยังไม่ได้รับ
แบบประเมินภายในวันที่   26  กุมภาพันธ์ 2557 อาจมีผลต่อ
คะแนนและจบช้ากว่าก าหนด 
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การประเมินผล 

การให้คะแนนประเมินผลการฝึกอาชีพ นักศึกษา
จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  จึงมีสิทธิถูกประเมิน นักศึกษา
เข้าร่วมการปฐมนิเทศ หรือการจัดอบรมของคณะฯ ที่ก าหนดไว้
จะต้องผ่านการออกฝึกอาชีพครบตามระยะเวลาที่ก าหนด คือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึกในแต่ละช่วงผ่านการส่งรายงาน
และน าเสนอในที่ประชุม 
การให้คะแนนแบ่งคะแนนออกเป็น 2  ส่วน 
ส่วนที่ 1 เจ้าของสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 
 ร้อยละ 50 
ส่วนที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรอ้ยละ     50 
 อาจารย์นิเทศร้อยละ     20 
 การเสนอรายงาน(รายงานกลุ่ม) ร้อยละ     10 
 รายงานสถานประกอบการ (รายงานกลุ่ม) 

ร้อยละ     10  
 รายงานวิชาการ (รายงานเดี่ยว)  
 ร้อยละ     10 
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 ในส่วนนี้ประกอบด้วยคะแนนจากการเข้าร่วมการ
ชี้แจงต่างๆ ความมั่นคงในการเลือกสถานประกอบการ ความ
ตรงต่อเวลาในการรับ-ส่งเอกสารต่างๆ รายงาน การน าเสนอผล
การฝึกงาน และความใส่ใจในการฝึกงานนักศึกษา ผ่านเกณฑ์  
80% ได้เกรด A 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1.  ได้ประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือจากในห้องเรียน 
2.  มีโอกาสได้ฝึกอาชีพในสายงานที่ตนสนใจ 
3. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านที่ท าให้เกิดคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
4.  มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนส าเร็จการศึกษาหากเป็นที่
พอใจของสถานประกอบการ 
การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของนักศึกษา 
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการท าประกันสุขภาพกับทาง
มหาวิทยาลัย โดยการประกันคุ้มครองเหตุอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุทุกกรณี และคุ้มครองการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ในกรณีเกิดอุบัติเหตุนักศึกษาสามารถเข้า
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รับบริการในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน แต่ในกรณี
เจ็บป่วยนักศึกษาต้องเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ
เท่านั้น โดยนักศึกษาสามารถแสดงบัตรนักศึกษากับโรงพยาบาล
ของรัฐ เพื่อการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล
กับมหาวิทยาลัยได้ แต่ถ้าโรงพยาบาลบางแห่งไม่มีระบบเรียก
เก็บ นักศึกษาต้องน าใบเสร็จรับเงินมาท าเรื่องเบิกจ่ายที่
ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของนักศึกษา 

 1. การประกันสุขภาพของนักศึกษา 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการท าประกัน
สุขภาพคุ้มครองการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษา ในกรณี
เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร ใ น
สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นซึ่ง
หากไม่เข้ารับการรักษา อาจท าให้ถึงแก่ชีวิต) แต่จะสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามอัตราส่วนของโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 
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ค่าบริการตรวจรักษาไม่สามารถเบิกจ่ายได้  โดยนักศึกษา
สามารถแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัว
นักศึกษาต่อโรงพยาบาลของรัฐ  เ พ่ือการเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลที่นักศึกษาเข้ารับการ
รักษากับกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ แต่ถ้าโรงพยาบาลบางแห่งไม่มีระบบเรียกเก็บ นักศึกษา
ต้องน าใบเสร็จรับเงินมาท าเรื่องเบิกจ่ายที่หน่วยบริการปฐม
ภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 2. การประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการท าประกันอุบัติเหตุกับ
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยการประกัน
คุ้มครองเหตุอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งมีการ
คุ้มครองให้ ดังนี้ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การ
ถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดการงานศพ (กรณีเสียชีวิตจาการเจ็บป่าย)  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รศ.ดร.สุณีรัตน์   เอี่ ยมละมัย  คณบดีคณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 หากประสงค์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และสนใจจะ
สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ   
 * ผศ.ดร.เจษฎา  จิวากานนท์    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานโครงการฯ)   
โทร. 081-9548284    
 * นางสาวชนิดา  ชาอินทร์     
นักวิชาการศึกษา  (เลขานุการโครงการฯ) โทร. 087-6478720  
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินนักศึกษารายบุคคล 
1. ชื่อสถานประกอบการ       
2. ชื่อนักศึกษา         
3. ผู้ให้ข้อมูล (    )  เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร        
(    )  สัตวแพทย/์พนักงานพี่เลีย้ง (อาจระบทุั้งสองข้อ) 
4. นักศึกษามีเวลาฝึกงานเกินกว่า 80% ของเวลาทั้งหมดหรือไม่ 
(เวลาฝึกงานไม่นบัรวมวัน เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และ
วันหยุดของสถานประกอบการ)   (   )  มี     
(   ) ไม่มี เนื่องจาก      
5. สิ่งที่นักศึกษาควรต้องปรับปรุง  
      
      
      
      
      
      
       

 

ส่วนแบบประเมิน กรุณาส่งกลับคืนคณะฯ  
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หัวข้อประเมิน 
หัวข้อประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้

1. ความพร้อมด้านวิชาการ 
ส าหรับการท างานในวิชาชีพ 

15   

2. ความพร้อมด้านทักษะหรือ
ความช านาญทางหัตถการ 

15   

3. ความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ในวิชาชีพ 

10   

4. ความใส่ใจและรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย 

10   

5. ผลส าเร็จของการท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

10   

6. การตรงต่อเวลา และวินัยใน
การท างาน 

10   

7. ความเป็นผู้น า 
ความสามารถในการตัดสินใจ 

10   
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และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

8. ความสามารถด้านภาษา ทั้ง
ไทยและต่างประเทศ 

10   

9. บุคลิกภาพ การแต่งกาย 
และมรรยาทสังคม 

10   

10. ความมีมนุษยสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน 

10   

11. เล่มรายงาน  
(นักศึกษาต้องส่งภายในช่วง
ฝึกสหกิจ) 

20   

รวมคะแนน 130   
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แบบประเมินโครงการสหกิจศึกษา 2556 
1. ชื่อสถานประกอบการ       
2. ผู้ให้ข้อมูล     (    ) เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร    
(    )  สัตวแพทย/์พนักงานพี่เลีย้ง (อาจระบทุั้งสองข้อ) 
3. ให้ท าเครื่องหมาย  /  ในตารางต่อไปนี้ 

กิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ 
ความคิดเห็น 

ข้อ 
เสนอแนะ 

ดี
แล้ว 

ป า น
กลาง 

ต้ อ ง
ปรับปรุง 

1. ช่วงเวลาที่ออกฝึก (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ) 

16  ธันวาคม 56 – 21กุมภา
พันธุ ์57 

        

2. ระบบการประเมินผล
นักศึกษา 

        

3. รูปแบบการนิเทศงานของ
อาจารย ์

        

4. การได้รับทราบข้อมูลของ         
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โครงการสหกิจศึกษา 

5. รูปแบบการให้สถาน
ประกอบการมาสัมภาษณ์
นักศึกษา (ถ้าสัมภาษณ์) 

        

6. การให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เลือกสถานประกอบการ 

        

7. การประสานงานระหว่าง
คณะฯ และสถานประกอบการ 

        

8. การแต่งตั้งสถาน
ประกอบการเป็นหน่วยงานร่วม
สอนนักศึกษา 

        

9. การที่นักศึกษาต้องกลับมา
น าเสนอเมื่อสิ้นสุดการฝึกอาชพี 

        

10. การให้มีสัตวแพทย์/
พนักงานพี่เลี้ยง  
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คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคข์องคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. มีวินัย ซื่อสัตย์ ส านึกและปฏบิัติตนดา้นจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทัง้ในบรบิททางวชิาการในวชิาชีพการสตัว
แพทย์และสงัคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนและการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีความรู้ในศาสตร์ทางด้านสตัวแพทย์ ทั้งดา้นทฤษฎีและ
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย ์
รวมทั้งศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประมวล
ข้อมูลและประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีและระเบียบวิธี
การศึกษาค้นคว้า ทางวทิยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมีการพัฒนามาตรฐานการท างานและ
ความรู้ของตนเอง 
4. มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น รวมทั้งมีภาวะผูน้ าและ
ผู้ร่วมงานที่ดีในการท างานเปน็ทีม 
5. มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และการท างานในทางวชิาชีพการ
สัตวแพทย์ สงัคมและประเทศชาติ 
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6. สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อ
วิเคราะห์ แปลผล และถ่ายทอดข้อมูล รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัตงิานทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
7. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ใชโ้ดยสากล
อย่างน้อย 1 ภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
8. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พืน้ฐานและความรู้ทางวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ รวมทั้งสามารถท าหตัถการทางด้านสัตวแพทย์ ใน
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐานได้ตามที่ก าหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสตัวแพทย์ 
9. มีประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัตงิาน ที่จะสามารถ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพในสถานการณ์ต่างๆได้ 
10. มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถ่ิน สถาบนั และ
ประเทศชาต ิ


