
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอเนื่อง พ.ศ. 2564

..........................................................................

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความประสงคใหนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่ไมมีสภา
วิชาชีพกําหนดใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพเปนการเฉพาะสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความ
พรอมและมศีักยภาพในการทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและความสามารถ
ตรงตามความตองการของตลาดงาน   มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ภายใตบริบทของการทํางานจริงตามสาขาวิชาที่เรียนเปนระยะเวลา 2 ภาคการศึกษาตอเนื่อง ซึ่งจะทําให
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความสามารถทํางานไดทันทีหลังสําเร็จการศึกษาและบรรลุวัตถุประสงคของการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
พ.ศ. 2535 และขอ ๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖0
ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี 17  มนีาคม  ๒๕๖๔  จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอเนื่อง   พ.ศ. ๒๕๖๔    และใหบังคับใช
กับนักศึกษาตั้งแตรหัสประจําตัวนักศึกษา ๖๑ เปนตนไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

หมวดที่ ๑
หมวดทั่วไป

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๔"

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศฉบับนี้

                           "มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
                           "อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
                           "คณบดี" หมายถึง คณบดีสํานักวิชา หรือวิทยาลัยที่นักศึกษา

สังกัด
          "อาจารยผูประสานงาน

                            สหกิจศึกษาประจํา       
                            หลักสูตร"

หมายถึง อาจารยประจําของหลักสูตรที่ไดรับ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ประสานงานดาน
สหกิจศึกษาของหลักสูตร

           "อาจารยนิเทศ" หมายถึง อาจารยประจําของหลักสูตรที่ปฏิบัติ
หนาที่นิเทศสหกิจศึกษา และเปน
ผูประเมินผลการเรียน

        



 

-  ๒  -

 

"นักศึกษาสหกิจศึกษา" หมายถึง นักศึกษาท่ีสังกัดหลักสูตรที่จะสําเร็จ
การศึกษาและไปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการในประเทศ หรือ
ตางประเทศ 

"สถานประกอบการ" หมายถึง หนวยงานรัฐ หรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ซึ่งตั้งอยูในประเทศหรือตางประเทศที่รับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ขอ 4  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้และใหมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยของ
อธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 

     ขอ 5  ระบบการศึกษาสหกิจศึกษา 
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีนโยบายสงเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) โดยกําหนดใหนักศึกษาที่สังกัด
หลักสูตรที่ไมมีสภาวิชาชีพกําหนดการฝกงานหรือฝกประสบการณภาคสนามไวเปนการเฉพาะตองเรียนวิชา
สหกิจศึกษา จํานวน ๒ วิชา เพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ที่มหาวิทยาลัยรับรองเปน
ระยะเวลาตอเน่ืองไมนอยกวา ๓๒ สัปดาห

 ขอ ๖ ภาคการศึกษาและระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(1) ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดทั้งน้ี หากนักศึกษา

ไมสามารถไปปฏิบัติงานในภาคการศึกษาสหกิจศึกษาที่หลักสูตรกําหนดไดนักศึกษาตองยื่นคํารองตออาจารย
ผูประสานงานสหกิจศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณบดี

(2) ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอเนื่องไมนอยกวา ๓๒ สัปดาห กรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติงานตอเน่ืองไดครบ ๓๒ สัปดาหใหเปนไปตามความเห็นชอบของคณบดี 

 ขอ ๗  การลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๖๒ หรือระเบียบหรือประกาศอื่นใดท่ีเกี่ยวของ และที่ออกเพิ่มเติมในภายหลัง 
เมื่อประกาศผลการสมัครงานแลวศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะแจงรายช่ือ 

นักศึกษาตอศูนยบริการการศึกษาเพ่ือทําการลงทะเบียนเรียนวิชา   xxxxx-491 สหกิจศึกษา ๑ และรายวชิา
xxxxx-492  วิชาสหกิจศึกษา ๒ แทนนักศึกษา

 
            หมวด ท่ี  ๒

แนวปฏิบัติการปฏิบัติสหกิจศึกษาตอเนื่องสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
  
   ขอ ๘ การสมัครเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา

ใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
แตละปการศึกษาอยางเครงครัด (ท้ังนี้ ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะไมรับพิจารณาคํารองใดๆ ที่
ไมเปนไปตามประกาศดังกลาว)



 

-  ๓  -

 

  ขอ ๙ คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
(1) ตองมีสภาพการเปนนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่จะสําเร็จการศึกษา 
(2) ตองสอบผานวิชาพ้ืนฐานท่ีหลักสูตรกําหนดไวเปนเงื่อนไขของวิชาสหกิจศึกษา
(3) มีระดับผลคะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ดังน้ี

(๓.๑) กรณีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศ ตองมี GPAX ไมนอยกวา ๒.๐๐ 
นับถึงวันท่ียื่นใบสมัครเปนนักศึกษาสหกิจศึกษากอนภาคการศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา๒ ภาคการศึกษา

(๓.๒) กรณีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศตองมี  GPAX  ไมนอยกวา ๒.๕๐
นับในวันท่ียื่นใบสมัครเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาตางประเทศกอนภาคการศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา 
๓ ภาคการศึกษา

กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตามความในวรรคตนใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี
(4) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยตองโทษทางวินัยนักศึกษาสูงกวาขั้นภาคทัณฑตามขอ

บังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยวินัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือระเบียบ หรือประกาศ
อื่นใดท่ีเก่ียวของและท่ีออกเพิ่มเติมในภายหลัง

(๕) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณและไมมีโรคประจําตัวที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติ 
 สหกิจศึกษา

กรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ (๔) (๕) ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการท่ีตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเทานั้นและอยูภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศ
อยางใกลชิด

(๖)   เปนผูเรียนผานวิชาเตรียมสหกิจศึกษาโดยไดรับผลประเมินการศึกษาในระดับคะแนน
ตัวอักษร“S”

(๗)  ไดรับความยินยอมจากผูปกครอง

ขอ ๑๐ นักศึกษาท่ีประสงคไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศนอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ
๙ แลวยังตองมีคุณสมบัติดานภาษาตางประเทศเพ่ิมเติม ดังนี้

        (1) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักนักศึกษา
ตองมีผลการทดสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการทดสอบประเภทใดประเภทหน่ึงดังนี้

WU
TEP

CU TEP TOEIC TOEFL
(ITP)

TOEFL
(IBP)

TOEFL
(PBT)

TOEFL
(CBT)

IELTS CEFR

ไมตํ่ากวา
๖๐

ไมตํ่ากวา
69

ไมตํ่ากวา
405

ไมตํ่ากวา
437

ไมตํ่ากวา
41

ไมตํ่ากวา
437

ไมตํ่ากวา
123

ไมตํ่ากวา
5

ไมตํ่ากวา
B1

กรณีท่ีนักศึกษามีผลทดสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษไมเปนไปตามที่กําหนด ใหนักศึกษาเขา
รับการอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษโดยสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป หรือ
หนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังนี้นักศึกษาตองผานการประเมินตามท่ีเกณฑหนวยงานที่รับผิดชอบกําหนด 

การทดสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ ใหยกเวนไมใชกับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ 



 

-  ๔  -

 

(๒) การปฏบัิตงิานสหกจิศกึษาในสถานประกอบการทีไ่มไดใชภาษาองักฤษเปนภาษาหลกั นักศึกษาตองมี
ผลการทดสอบวัดความสามารถดานภาษาของประเทศนั้นๆ ตามมาตรฐานการทดสอบ
ประเภทใดประเภทหน่ึง ดังนี้  

(๒.๑) สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลสอบภาษาจีน (HSK) ไมตํ่ากวาระดับ 4 
(๒.๒) ญ่ีปุน มีผลสอบภาษาญ่ีปุน (JLPT) ไมตํ่ากวาระดับ ๓ 
(๒.๓) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีผลการทดสอบภาษาเยอรมัน (Goethe-

Zertifikat) ไมตํ่ากวาระดับ B๑  
(๒.๔) สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีผลสอบภาษาฝรั่งเศส (DELF) ไมตํ่ากวาระดับ B๑
(๒.๕) สาธารณรัฐเกาหลี มีผลทดสอบภาษาเกาหลี (TOPIK II) ไมตํ่ากวาระดับ ๓ 

นอกเหนือจากนี้ ใหเปนไปตามเกณฑความสามารถดานภาษาที่แตละประเทศกําหนด 
ขอ ๑๑ นักศึกษาท่ีประสงคไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศตองเขารวมกิจกรรมเตรียม

ความพรอมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตางประเทศตามที่ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกําหนด
ขอ ๑๒ หนาที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

(๑) นักศึกษาจะตองปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่กําหนดเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว
ของสถานประกอบการนั้น ๆ ในตําแหนงงานท่ีหลักสูตรพิจารณาเห็นวาเหมาะสมกับความรูและความสามารถ
ของนักศึกษา 

(๒) ระหวางปฏิบัติงานนักศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการ และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยวินัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือระเบียบ หรือ
ประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวของที่ออกเพิ่มเติมในภายหลัง 

(๓) นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 
(4)  การลาหยุดงานใหปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติของสถานประกอบการเปนสําคัญ

หากนักศึกษาลาหยุดงานเกินกวา ๓ วันทําการติดตอกัน ใหนักศึกษาสงสําเนาหนังสือขอลาหยุดงานที่สถาน
ประกอบการอนุมัติแลวใหศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

 ขอ ๑๓ การยกเลิกหรือขอเลื่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
(๑) นักศึกษาที่ประสงคขอยกเลิก หรือขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใหกระทําได

กอนการประกาศผลการรับสมัครงาน โดยความเห็นชอบของคณบดี 
(๒) เมื่อประกาศผลการรับสมัครงานแลว นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนตองไปปฏิบัติงาน    สห

กิจศึกษา ณ สถานประกอบการตามกําหนด จะขอยกเลิกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาไมได ยกเวนใน
กรณีท่ีเจ็บปวยจนไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได และมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลประกอบการ
พิจารณาโดยความเห็นชอบของคณบดี การยกเลิกการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังประกาศผล
การรับสมัครงานแลว หากไมไดมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย นักศึกษาจะไดรับผลการประเมินวิชา
สหกิจศึกษาในระดับคะแนนตัวอักษร “U” และไมสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นใดไดอีกในภาคการศึกษา
น้ัน 

 ขอ ๑๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
(๑) การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเม่ือส้ินสุดการศึกษาในแตละภาคการศึกษา

โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จึงจะมีสิทธิ
ไดรับการประเมินผลการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 



 

-  ๕  -

 

กรณีท่ีนักศึกษามีเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษานอยกวาที่กําหนดอันเนื่องมาจากปญหา
ดานสุขภาพและมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล หรือเนื่องจากปญหาของสถานประกอบการ หรือเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัยอ่ืนใดท่ีไมไดเกิดจากตัวนักศึกษาเอง อาจารยนิเทศอาจพิจารณารวมกับสถานประกอบการ
ใหนักศึกษามีสิทธิรับการประเมินผลการประเมินสหกิจศึกษาได ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณบดี 

เวนแต กรณีที่นักศึกษามีระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวาที่กําหนด โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก
ความบกพรองของตัวนักศึกษา ซึ่งไดมีการพิสูจนถึงขอเท็จจริงของความบกพรองนั้นอยางแนชัดแลว 
ใหอาจารยนิเทศประเมินผลการเรียนของนักศึกษาผูนั้นในระดับคะแนนตัวอักษร “U” ทั้งนี้ การพิสูจนขอเท็จ
จริงตองกระทํารวมกัน ๓ ฝายประกอบดวย ๑) อาจารยนิเทศ ๒) ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ และ ๓) นักศึกษา โดยใหใชขอมูลจากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือขอมูลจาก
แหลงอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา

(๒) การประเมินผลการศึกษาของวิชาสหกิจศึกษาจะใชเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน
ตัวอักษร “S” หรือ “U” ซึ่งมีความหมายของระดับคะแนนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๓) เกณฑการประเมินผลเพื่อกําหนดระดับคะแนนตัวอักษรจะใชเกณฑพิจารณา ดังนี้ 
(๓.๑) คะแนนจากสถานประกอบการ จํานวน ๖๐ คะแนน ประกอบดวย 
• ผลการประเมินจากการปฏิบัติงาน  35 คะแนน 
• ผลการประเมินรายงาน  25 คะแนน 

 (๓.๒) คะแนนจากอาจารยนิเทศ จํานวน ๔๐ คะแนน ประกอบดวย 
 • ผลการประเมินจากอาจารยนิเทศ  10 คะแนน 
 • ผลการประเมินจากการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 5  คะแนน 
 • ผลการประเมินรายงาน  25 คะแนน
 ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองไดรับคะแนนประเมินผลสวนของสถานประกอบการและ

สวนของอาจารยนิเทศสวนละไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มในแตละสวนจึงจะถือวาผานการ
เรียนวิชาสหกิจศึกษา โดยจะไดรับผลการประเมินในระดับคะแนนตัวอักษร “S” 

ขอ ๑๕ การลงทะเบียนเรียนซํ้า 
(๑) นักศึกษาท่ีไดรับการประเมินผลวิชาสหกิจศึกษา xxxxx-491สหกิจศึกษา ๑ และรายวิชา 

xxxxx-492 วิชาสหกิจศึกษา ๒ ในระดับคะแนนตัวอักษร “U” จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซํ้าจนกวาจะได
รับผลการประเมินในระดับตัวอักษร “S” 

(๒) กอนลงทะเบียนเรียนซํ้า นักศึกษาตองเขารวมโครงการพัฒนาตนเองตามที่ศูนยสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพกําหนด 

ขอ ๑๖ การเรียกตัวนักศึกษากลับกอนกําหนด สามารถกระทําได ดังนี้ 
(๑) สถานประกอบการสงตัวนักศึกษากลับกอนส้ินสุดระยะเวลาปฏิบัติงาน ใหกระทําไดเมื่อ

นักศึกษากระทําความผิด หรือรวมกระทําความผิดท่ีสามารถพิสูจนได โดยการกระทํานั้นอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอสถานประกอบการ หรือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการแจงความประสงค
ขอใหนักศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยช้ีแจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษร 

(๒) มหาวิทยาลัยเรียกตัวนักศึกษากลับกอนส้ินสุดระยะเวลาปฏิบัติงาน ใหกระทําไดเมื่อ
นักศึกษากระทําความผิด หรือรวมกระทําความผิดท่ีสามารถพิสูจนได โดยการกระทํานั้นอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอสถานประกอบการ หรือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาไดรับการปฏิบัติที่ไม
เหมาะสมจากสถานประกอบการ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายทั้งทางรางกายหรือจิตใจ หรือมีเหตุผลจําเปนอื่น ๆ
ท่ีคณบดีเห็นชอบ 



 

-  ๖  -

 

(๓) กรณีท่ีมหาวิทยาลัยเรียกตัวกลับกอนส้ินสุดระยะเวลาปฏิบัติงาน และไมไดเปนการเรียก
ตัวกลับอันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของนักศึกษา ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะดําเนิน
การเปลี่ยนสถานประกอบการใหนักศึกษาใหมโดยการนับระยะเวลาปฏิบัติงานใหนับตอเนื่องจากสถานประกอบ
การกอนหนา และใหใชผลการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการใหม 

(๔) นักศึกษาที่ถูกสงตัวกลับ หรือถูกเรียกตัวกลับกอนสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงานอันมีสาเหตุ
มาจากความผิดหรือความบกพรองของนักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาในระดับคะแนน
ตัวอักษร “U” และอาจไดรับพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยวินัย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓หรือระเบียบหรือประกาศอื่นใดท่ีเกี่ยวของและที่ออกเพิ่มเติมภายหลัง 

ขอ ๑๗ การยื่นขอสําเร็จการศึกษาภายหลังจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาตอศูนยบริการการศึกษาลวงหนา และตองปฏิบัติ

ตามระเบียบท่ีศูนยบริการการศึกษากําหนดอยางเครงครัดสําหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาเปนภาคการ
ศึกษาสุดทายของการศึกษาจะถือเอาวันท่ีที่นักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 

 
                                        ห ม ว ด ที่  ๓

แนวปฏิบัติการปฏิบัติสหกิจศึกษาตอเนื่องสําหรับอาจารย 
 
ขอ ๑๘ หนาท่ีของอาจารยในหลักสูตร

(๑) รวมกับศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เตรียมความพรอมดานทักษะการทํางานแก
นักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อยางนอย ๓๐ ชั่วโมง ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย หรือจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเสริมเพ่ิมเติมตามความตองการของหลักสูตร

(๒) พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา และคัดเลือกสถานประกอบการใหเหมาะสมกับ
นักศึกษา

(๓) แสวงหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพสอดคลองกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาที่จะไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

(๔) หาตําแหนงงานสหกิจศึกษา และรับรองงานที่นักศึกษาตองปฏิบัติตามตําแหนงงาน
น้ัน ซึ่งตองเปนงานที่มีลักษณะงาน ปริมาณงาน ความยากงาย และระยะเวลาทํางานน้ันใหแลวเสร็จเหมาะ
สมกับคุณสมบัติและความสามารถของนักศึกษา   

ขอ ๑๙ หนาท่ีของอาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษาประจําหลักสูตร 
(๑) จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษา และสถานประกอบการเพื่อ

ช้ีแจงการไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการของนักศึกษา ตลอดจนสรางชองทางการติดตอสื่อสารกอนที่
นักศึกษาจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

(๒) จัดกิจกรรมสัมมนาหลังจากที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลวเสร็จ เพื่อใหนักศึกษา
สหกิจศึกษาไดนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ประสบการณที่ไดรับ และปญหาและอุปสรรคระหวางการปฏิบัติงาน
โดยมีคณาจารยในหลักสูตร อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษา รวมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือเปนการรับฟงผลสะทอนกลับจากนักศึกษาสหกิจศึกษาทีม่ตีอหลกัสตูรเพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน หรือตอยอดความรวมมือในเชิงวิชาการ งานวิจัยและ
การสรางนวัตกรรมสหกิจศึกษา 



 

-  ๗  -

 

(๓) กําหนดอาจารยในหลักสูตรที่จะทําหนาที่เปนอาจารยนิเทศ รวมทั้งพิจารณาให
ความเห็นตอคํารองของนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือเอกสารของอาจารยนิเทศ กอนเสนอคณบดีพิจารณา 

(4) แจงรายชื่ออาจารยนิเทศแกนักศึกษาใหทราบกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาลวงหนา
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ สัปดาห เพ่ือใหนักศึกษาทราบและสามารถสรางชองทางติดตอสื่อสารกับ
อาจารยนิเทศของตนเองได 

(๕) พิจารณาแผนการนิเทศและงบประมาณของอาจารยนิเทศทุกคนในหลักสูตร เพื่อ
ปรับแผนหรืองบประมาณใหมีความเหมาะสม กอนเสนอคณบดีใหความเห็น และผูอํานวยการศนูยสหกจิศกึษา
และพัฒนาอาชีพพิจารณา  

ขอ 20 คุณสมบัติของอาจารยนิเทศ 
(๑) ตองเปนอาจารยประจําท่ีมีประสบการณการสอนไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา 
(2) ตองผานการอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมใหการรับรอง หรือหลักสูตรคณาจารยนิเทศมืออาชีพของมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอบรมอื่น
ใดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

สําหรับอาจารยนิเทศสหกิจศึกษาในตางประเทศจะตองผานการอบรมหลักสูตรอาจารยนิเทศ
สหกิจศึกษานานาชาติ ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย เพ่ิมเติม 

(๓) กรณีท่ีเปนอาจารยนิเทศใหมท่ียังไมเคยนิเทศงานสหกิจศึกษามากอน ใหหลักสูตร
จัดใหมีอาจารยในหลักสูตรท่ีมีประสบการณนิเทศสหกิจศึกษาแลวทําหนาที่เปนอาจารยพี่เลี้ยงในการนิเทศ
ครั้งแรก 

ขอ ๒๑ หนาท่ีของอาจารยนิเทศ 
(๑) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา รวมแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาของงานที่นักศึกษา

ปฏิบัติ พัฒนาการในการทํางาน ตรวจรายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓๒ สัปดาห ดวยการนิเทศงานผานชองทางสื่อสารตาง ๆ และกําหนดให
อาจารยนิเทศตองไปนิเทศงาน ณสถานประกอบการ จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

(๑.๑) นิเทศครั้งที่ 1 ประมาณชวงสัปดาหท่ี 12 - ๑6 ของการปฏิบัติงาน 
ณ  สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาและความ
พรอมของสถานประกอบการในการดําเนินการสหกิจศึกษา ๒ และรับฟงการนําเสนอของนักศึกษา
สหกิจศึกษารวมกับสถานประกอบการ 

(๑.2) นิเทศครั้งที่ 2 ประมาณชวงสัปดาหท่ี 24 - 26 ของการปฏิบัติงาน 
ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา หรือโครงงานสหกิจศึกษา และภาพรวมการปฏิบัติสหกิจศึกษาในกรณีที่นิเทศ
สหกิจดําเนินการหลังชวงเวลาท่ีกําหนด หลักสูตรตองทําเรื่องขออนุมัติตอคณบดี พรอมทัง้แจงศนูยสหกจิศกึษา
และพัฒนาอาชีพทราบ 

(๒) ตรวจสอบลักษณะงานและหัวขอรายงานหรือโครงงานพิเศษที่สถานประกอบการ
มอบหมายแกนักศึกษา 

(๓) จัดทําแผนการนิเทศพรอมประมาณการงบประมาณเพื่อเสนอตออาจารยผูประสานงาน
สหกิจศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณา ทั้งนี้ แผนการนิเทศงานที่ผานการอนุมัติแลว เจาหนาทีศ่นูยสหกจิศกึษา
และพัฒนาอาชีพจะทําการประสานสถานประกอบการเพ่ือนัดหมายแลวแจงอาจารยนิเทศทราบ 

(๔) กอนการไปนิเทศงาน ใหอาจารยนิเทศทําหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และ
เอกสารการเงินที่เก่ียวของโดยใหปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่
เก่ียวของ 



 

-  ๘  -

 

(๕) เมื่อนิเทศงานแลวเสร็จ ใหอาจารยนิเทศรายงานผลการนิเทศงานตามแบบบันทึกผลการ
นิเทศงานตอศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการเบิกคาใชจาย หรือลาง
เงินยืมตามขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 

(๖) รวมกิจกรรมสัมมนาหลังจากที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลวเสร็จ เพื่อให
ขอเสนอแนะ และผลสะทอนกลับแกนักศึกษารายบุคคล 

(๗) ประเมินความพรอมของสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาจัดอันดับและเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอในโอกาสถัดไป  

ขอ ๒๒ การปฏิบัติในการนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ 
(๑) อาจารยนิเทศท่ีมีประสบการณนเิทศงานมากอนแลว กําหนดใหนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ

ท่ีละ ๑ คน หากมีอาจารยนิเทศในหลักสูตรเดียวกันที่มีประสบการณแลวไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ
ท่ีเดียวกัน มากกวา ๑ คน ใหเบิกคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการนิเทศงานไดเพียงคนเดียว 

เวนแต กรณีที่อาจารยนิเทศงานท่ีมีประสบการณแลวมีความจําเปนตองไปนิเทศงานมากกวา
๑ คนตอสถานประกอบการ เพื่อประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรหรือการตอยอดความรวมมือทางวิชาการ ให
อาจารยนิเทศทําเรื่องเสนอตอคณบดีเพื่อพิจารณาเปนรายกรณี ท้ังนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
จําเปนเปนสําคัญ 

(๒) กรณีเปนอาจารยใหมท่ียังไมมีประสบการณนิเทศงานสหกิจศึกษามากอนใหหลักสูตร
จัดใหมีอาจารยในหลักสูตรท่ีมีประสบการณนิเทศสหกิจศึกษาแลวทําหนาที่เปนอาจารยพี่เลี้ยงในการนิเทศ
ครั้งแรก โดยใหเบิกคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการนิเทศงานไดทั้ง ๒ คน 

(๓) เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการนิเทศงาน ควรนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ
ใหไดจํานวนมากท่ีสุดตอการเดินทางในแตละครั้ง 

(๔) การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการในประเทศ ใหอาจารยนิเทศดําเนินการ ดังน้ี 
  (๔.๑) ใชเวลาในการนิเทศนักศึกษาไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง ตอการนิเทศงานในแตละ

สถานประกอบการ 
  (๔.๒) ใหอาจารยนิเทศแยกหารือกับพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ และ

นักศึกษา เพื่อเปนการสอบถามขอมูลจากแตละฝายกอนท่ีจะประชุมรวมกัน 
(๕) การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการในตางประเทศ ใหใชการนิเทศทางไกลผานระบบ

ออนไลนเปนหลัก เชน การนิเทศผานการประชุมทางไกล หรือการนิเทศโดยคณาจารยในมหาวิทยาลัย หรือผู
ท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือระหวางกัน 
                     (6)  การใชพาหนะในการเดินทางใหปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่
เก่ียวของ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและการประหยัดงบประมาณเปนสําคัญ 



 

-  ๙  -

 

 
 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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