ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การฝึ กปฏิบตั ิงาน พ.ศ. 2556
....................................
เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านการฝึ ก ปฏิบัติงานของนักศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา ( Cooperative
Education) และรายวิ ช าฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ( Professional Experience) เป็ นไปด้ วยความ
เรียบร้ อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ 12/2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ประกอบกับมติสภาวิชาการ
ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 4/2556 เมื่ อ วั น ที่ 3 เมษายน 2556 จึงออกประกาศเรื่ อง หลั กเกณฑ์การฝึ ก
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2556 ไว้ ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึ กปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2556”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง เรื่ อ ง แนวปฏิบั ติ ก ารเข้ า ร่ ว มโครงการ
สหกิจศึกษา พ.ศ. 2545 และให้ ใช้ ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“สานักวิชา”
หมายถึง
สานักวิชาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“คณบดี”
หมายถึง
คณบดีสานักวิชาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“สาขาวิชา”
หมายถึง
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“ส่วนจัดหางานและ
หมายถึง
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ รับผิดชอบ
ฝึ กงานของนักศึกษา”
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้ านการฝึ กงาน
“นักศึกษา”
หมายถึง
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จะลง
ทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา
หรือรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
“อาจารย์ท่ปี รึกษา”
หมายถึง
อาจารย์ท่ปี รึกษารายวิชาสหกิจศึกษา และ
รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่ได้ รับแต่งตั้ง
ให้ ทาหน้ าที่ตามที่ประกาศนี้กาหนด

“อาจารย์ผ้ ูประสานงาน” หมายถึง

“สถานประกอบการ”

หมายถึง

“การฝึ กปฏิบัติงาน”
“พนักงานที่ปรึกษา”

หมายถึง
หมายถึง

“คณะกรรมการ
รายวิชา”

หมายถึง

“คณะกรรมการ
วินัยนักศึกษา”

หมายถึง

“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายถึง
“รายวิชาฝึ กประสบ
การณ์วิชาชีพ”

หมายถึง

ผู้แทนอาจารย์ท่ปี รึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพแต่ละ
สาขาวิชาที่ได้ รับแต่งตั้งให้ ทาหน้ าที่ตามที่
ประกาศนี้กาหนด
องค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้ าไปฝึ กปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
พนักงานของสถานประกอบการที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ทาหน้ าที่ดูแลและให้ คาแนะนา
ต่อนักศึกษาในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
คณะกรรมการรายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแต่งตั้งให้ ทาหน้ าที่
ตามที่ประกาศนี้กาหนด
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้ วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2542
รายวิชาที่มชี ่ือว่า “สหกิจศึกษา” ซึ่งระบุไว้ ใน
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รายวิชาที่มชี ่ือว่า “ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ” ซึ่งระบุ
ไว้ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หมวด 1
วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์
ข้ อ 5 วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของการฝึ กปฏิบัติงาน
5.1 รายวิชาสหกิจ ศึ กษา และรายวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ เป็ นรายวิ ชาที่ส่งเสริ มให้
นักศึกษาได้ รับประสบการณ์ตรงในการเข้ าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
ก. เพื่อให้ นักศึกษาได้ มีโอกาสนาองค์ความรู้ทางด้ านวิชาการที่ได้ รับจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
ข. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทางานให้ แก่นักศึกษา

ค. เพื่ อให้ นักศึกษาได้ พัฒนาตนเองและเตรี ยมความพร้ อมก่อนที่จะเป็ นบัณฑิตที่มี
คุณภาพและศักยภาพ
ง. เพื่อสร้ างความร่วมมืออย่างใกล้ ชิดและมีประสิทธิผลระหว่างมหาวิทยาลัยกับ สถาน
ประกอบการ
5.2 หลักเกณฑ์การฝึ กปฏิบัติงานมีดังนี้
ก. การฝึ กปฏิบั ติ งานตามประกาศนี้ ได้ แ ก่ รายวิ ช าสหกิจ ศึ ก ษา และรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ มีเกณฑ์การวัดผลการศึกษาเฉพาะรายวิชา ซึ่งเป็ นรายวิชาของ
หลักสูตรการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
ข. การฝึ กปฏิ บั ติ ง านรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา และรายวิ ช าฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ
กาหนดให้ มีจานวนหน่ วยกิตการศึกษาเป็ นไปตามหลักสูตรการศึกษาของแต่ ละ
รายวิชาและสาขาวิชา
ค. การสอบผ่านในรายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา
จะต้ อ งได้ รับ ผลคะแนนประเมิน การศึ กษาให้ ผ่าน โดยจะต้ องได้ รับ สัญ ลักษณ์
ระดับคะแนนเป็ น S เท่านั้น
5.3 ภาคการศึกษาของการฝึ กปฏิบัติงาน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
ก. รายวิชาสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็ นระยะเวลา
ติดต่อกัน 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน
ข. รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็ นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ หรือตามแผนการศึกษาที่สาขาวิชากาหนด
5.4 นักศึกษาสหกิจศึกษา และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ต้ องได้ รับการประเมินผลการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้ อมในระดับ ผ่าน ก่อนการยื่น เรื่ องขอฝึ กปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.5 นั กศึ กษาสหกิ จศึ กษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ ต้ องยื่ นเรื่ องขอฝึ กปฏิ บั ติ งาน
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้ นระยะเวลาการยื่นเรื่องดังกล่าว จะถือว่านักศึกษา สละสิทธิ์
การฝึ กปฏิบัติงานในภาคการศึกษานั้น
หมวด 2
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา
ข้ อ 6 ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา
6.1 เป็ นหน่ วยงานที่สนับสนุ นการดาเนินการด้ านการฝึ กปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับ
สานักวิชา และหรือสาขาวิชา
6.2 มีหน้ าที่ ดังนี้

6.2.1 ประสานงานระหว่ างนั กศึ กษา คณาจารย์ ตลอดจนสถานประกอบการที่ให้ ความ
ร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้ าฝึ กปฏิบัติงาน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การฝึ กปฏิบัติงาน
6.2.2 จั ด กิ จ กรรมและกระบวนการเตรี ย มความพร้ อมของนั ก ศึ ก ษาก่ อ น
ฝึ กปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
6.2.3 รวบรวมคะแนนและประเมินผลการเข้ าร่ วมกิจกรรมและกระบวนการเตรี ยมความ
พร้ อมของนักศึกษาซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน
6.2.4 จัดส่งนักศึกษาไปฝึ กปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่ตอบรับให้ นักศึกษา
เข้ าฝึ กปฏิบัติงาน
6.2.5 ให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานของนักศึกษา
6.2.6 จัดเตรียมข้ อมูลที่เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานและเอกสารอื่นๆ
6.2.7 จัดกิจกรรมเพื่อประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานของนักศึกษา หรือดาเนินการอื่น
ใดตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด 3
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่ รึกษา อาจารย์ผปู ้ ระสานงาน
และคณะกรรมการรายวิชา
ข้ อ 7 อาจารย์ท่ปี รึกษา
7.1 เป็ นอาจารย์ จ ากสาขาวิชาต่ างๆ ซึ่ งได้ รับ การเสนอชื่อจากสานั กวิ ชาและได้ รับ การ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
7.2 มีหน้ าที่ ดังนี้
7.2.1 ให้ คาปรึ กษาด้ านวิชาการตลอดจนให้ คาแนะน าก่ อนการฝึ กปฏิบั ติ งานและใน
ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานแก่นักศึกษา
7.2.2 นิเทศงานการฝึ กปฏิบัติงาน และสรุปผลการนิเทศงาน
7.2.3 ตรวจสอบรายงานการฝึ กปฏิบั ติงานของนั กศึ กษาและประเมินผล โดยพิ จารณาให้
สัญลักษณ์ระดับคะแนน S หรือ U แก่นักศึกษา และเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชา และคณบดี
ประจาสานักวิชา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนรวบรวมผลการประเมินเพื่อส่งให้ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ทราบภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7.2.4 ให้ ความร่ วมมือและเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุ นการฝึ กปฏิบัติงานให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ข้ อ 8 อาจารย์ผ้ ูประสานงาน
8.1 เป็ นตั ว แทนอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาของแต่ ละสาขาวิ ชาที่ได้ รับ การแต่ งตั้ ง ตามข้ อ 7.1
ของประกาศฉบับนี้ จานวน 1 ท่าน
8 .2 มี ห น้ าที่ ป ร ะส าน งาน กั บ ส่ วน จั ด ห างาน แ ล ะฝึ ก งาน ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
และสถานประกอบการ รวมทั้งนักศึกษาเพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

ข้ อ 9 คณะกรรมการรายวิชา
9.1 เป็ นตัวแทนอาจารย์ท่ปี รึกษาหรืออาจารย์ผ้ ูประสานงานที่ได้ รับการแต่งตั้งตามข้ อ
7.1 หรือ 8.1 ของประกาศฉบับนี้ ซึ่งได้ รับการเสนอชื่อจากสานักวิชา รายวิชาละ 1 ท่าน
9.2 มี ห น้ าที่ ประสานงานกั บ ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อให้
การดาเนินงานด้ านการฝึ กปฏิบัติงานเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยตามที่ประกาศนี้กาหนด
หมวด 4
คุณสมบัติของนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงาน
ข้ อ 10 คุณสมบัติของนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน มีดังนี้
10.1 เป็ นนักศึกษาที่สังกัดสาขาวิชาที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
10.2 รายวิชาสหกิจศึกษา
10.2.1 นั กศึกษาต้ องลงทะเบียนเรี ยนมาแล้ วโดยมีหน่ วยกิตสะสม ไม่น้ อยกว่ า
90 หน่วยกิต การนับหน่วยกิตจะไม่นับรายวิชาที่ได้ รับผลการศึกษา F
10.2.2 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ า กว่ า 2.00 ก่ อ นเริ่ ม
ฝึ กปฏิบัติงาน
10.3 รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
10.3.1 นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรี ยนมาแล้ ว โดยมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้ อยกว่ า
75 หน่วยกิต การนับหน่วยกิตจะไม่นับรายวิชาที่ได้ รับผลการศึกษา F
10.3.2 นักศึกษาต้ องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 ณ วันที่ย่ ืนเรื่อง
หากนั ก ศึ ก ษามี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ า กว่ า 2.00 ส านั ก วิ ช าต้ อ งพิ จารณารั บ รองว่ า นั ก ศึ ก ษาสามารถ
ไปฝึ กปฏิบัติงานได้
10.4 ต้ องได้ รับผลการประเมินการเข้ าร่วมกิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้ อม
ระดับ ผ่าน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ณ วันที่ย่ นื เรื่องขอฝึ กปฏิบัติงาน
10.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่จะฝึ กปฏิบัติงาน
10.6 ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงหรือเป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
10.7 เป็ นผู้มีความประพฤติเรียบร้ อย
10.8 ไม่เคยต้ องโทษทางวินัยนักศึกษาเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย ตั้งแต่ระดับ
พักการศึกษาขึ้นไป
กรณีท่เี คยต้ องโทษทางวินัยนักศึกษา และพ้ นโทษมาแล้ วนั้น หากนักศึกษาประสงค์ท่จี ะ
ลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช าสหกิจ ศึ ก ษา หรื อ รายวิ ช าฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ตามหลั ก สูต รการศึ กษาที่
กาหนดไว้ ให้ นักศึกษาผู้ น้ันยื่นคาร้ องขอความเห็น ชอบต่อสานักวิชา เพื่ อขออนุ ญ าตไปฝึ กปฏิบัติงาน
ก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาของตนเอง

หมวด 5
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ข้ อ 11 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
11.1 นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 10 สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นได้ ภ ายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
11.2 นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดพร้ อมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
สหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ออกไป ฝึ กปฏิบัติงาน
11.3 กรณีนักศึกษาสหกิจศึกษาไม่เป็ นไปตามแผนการศึกษา คือ เรียนนอกแผนหรือโอนย้ าย
สาขาวิ ชา หรื อ คงค้ างรายวิ ชาและไม่ มี ก ารเปิ ดให้ ลงทะเบี ยนเรี ย นรายวิ ชาใดๆ ในภาคการศึ กษานั้ น
ให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ และให้ กลับมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตกค้ างใน
ภาคการศึกษาถัดไป โดยให้ สานักวิชาเป็ นผู้พิจารณาและรับรองว่าสมควรไปฝึ กปฏิบัติงานได้ และเสนอต่อ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11.4 กรณีนักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ในภาคฤดู ร้อ นได้ ก็ต่ อ เมื่อ คงค้ างรายวิชาสหกิจศึ กษาเป็ นรายวิ ชาสุด ท้ ายเท่านั้ น หากไม่ เป็ นรายวิ ชา
สุดท้าย นักศึกษาจะต้ องไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษาต้ นปี การศึกษาถัดไป
ข้ อ 12 การลงทะเบียนเรียนซา้
นั กศึ กษาที่ได้ รับ การประเมิ น สัญ ลั กษณ์ ระดับ คะแนน U ในรายวิ ชาสหกิจศึ กษา หรื อ
รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ จะต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพซา้ อีก จนกว่าจะได้ รับสัญลักษณ์ระดับคะแนน S
หมวด 6
การฝึ กปฏิบตั ิงานรายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ข้ อ 13 การฝึ กปฏิบัติงาน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
13.1 นักศึ กษาจะต้ องเข้ าฝึ กปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เสมือนหนึ่ งเป็ นลูกจ้ าง
ชั่วคราวของสถานประกอบการนั้น ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 5.3
13.2 ระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้ องปฏิบัติ ตามระเบียบข้ อบังคับพนักงานของ
สถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการ
13.3 นักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานจะได้ รับมอบหมายภาระงานให้ รับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน
ตรงตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ได้ ศึกษามา หรือตามที่สาขาวิชาหรือสานักวิชาเห็นว่าเป็ นงานที่มีคุณภาพและมี
ลักษณะเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
13.4 นักศึกษาจะต้ องฝึ กปฏิบัติงานตามเวลาที่สถานประกอบการกาหนด
13.5 นักศึกษาอาจได้ รับค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม

หมวด 7
การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้อม
ข้ อ 14 หลั กเกณฑ์ การประเมิ นผลการเข้ าร่ วมกิ จกรรมและกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมก่ อ นการ
ฝึ กปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
14.1 นักศึกษาจะต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้ อมตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์ได้ รับการประเมินผลการเข้ าร่ วมกิจกรรมและกระบวนการเตรียม
ความพร้ อม ในกรณีท่นี ักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้ อมน้ อยกว่ าที่กาหนดไว้
อาจารย์ ท่ีป รึ กษาอาจพิ จารณาร่ วมกับ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนั กศึ กษาให้ นั ก ศึ กษามี สิทธิ์ได้ รั บ
การประเมินผลได้ ทั้งนี้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรายวิชา
14.2 การประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้ อมนักศึกษา
จะต้ อ งได้ ค ะแนนไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 80 ของผลรวมจากองค์ ป ระกอบต่ อ ไปนี้ จึ งจะถื อ ว่ า ได้ รั บ การ
ประเมินผลระดับ ผ่าน
ก. การประเมินผลจากสาขาวิชา ร้ อยละ 30 โดยสาขาวิชาอาจพิ จารณาให้ คะแนน
จากกิจกรรมที่จัดเพิ่ มเติมโดยสาขาวิชานอกเหนือจากที่ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษากาหนดไว้
ทั้งนี้ สัดส่วนการให้ คะแนนให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของสาขาวิชา
ข. การประเมิ น ผลจากส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั กศึ กษา ร้ อยละ 70 ทั้ ง นี้
สัดส่วนการให้ คะแนนให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา
หมวด 8
การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ข้ อ 15 หลักเกณฑ์การประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
15.1 การประเมิน ผลการฝึ กปฏิบั ติงาน ให้ กระทาเมื่อ เสร็จสิ้น การฝึ กปฏิบั ติงานของ
นักศึกษา
15.2 นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี เวลาการฝึ กปฏิบั ติงานตามรายวิ ชาสหกิจศึ ก ษาหรื อ รายวิ ช า
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ณ สถานประกอบการครบตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลั ย กาหนดไว้ ตามข้ อ 5.3
จึงจะมีสทิ ธิ์ได้ รับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ในกรณีท่นี ักศึกษามีเวลา
ฝึ กปฏิบั ติงานน้ อ ยกว่ าที่ก าหนดไว้ อาจารย์ ท่ีป รึ กษาอาจพิ จารณาร่ วมกับ พนั กงานที่ป รึ กษาของสถาน
ประกอบการให้ นั กศึ กษามี สิทธิ์ได้ รับ การประเมิน ผลรายวิชาได้ ทั้งนี้ จะต้ องได้ รับ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการรายวิชา

15.3 การประเมิ นผลการศึ กษารายวิ ชาสหกิ จศึ กษา และรายวิ ชาฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ
จะใช้ ผลการประเมินเป็ นสัญลักษณ์แทนระดับคะแนน ซึ่งมีความหมาย ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์แทนระดับคะแนน
I (Incomplete) หมายความว่า กระบวนการวัดผลยังไม่สมบูรณ์
S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการประเมินเป็ นที่พอใจ
U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการประเมินยังไม่เป็ นที่พอใจ
ในการประเมินผลนักศึกษาจะต้ องได้ คะแนนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของผลรวม
ของแต่ละองค์ประกอบต่อไปนี้ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ (ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ระดับคะแนน S)
15.3.1 รายวิชาสหกิจศึกษา
ก) การประเมิ น ผลจากสาขาวิ ช า ร้ อยละ 40 โดยสาขาวิ ช าอาจ
พิ จ ารณาให้ ค ะแนนจากรายงานการฝึ กปฏิบั ติ ง านประจ าเดื อ น การนิ เทศงาน การน าเสนอผล การ
ฝึ กปฏิบั ติงาน และรายงานการฝึ กปฏิบั ติงาน ทั้งนี้ สัดส่วนการให้ คะแนนให้ เป็ นไปตามดุ ลยพิ นิ จของ
สาขาวิชา
ข) การประเมินผลจากสถานประกอบการ ร้ อยละ 50
ค) การประเมิ นผลจากส่ วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ กษา
ร้ อ ยละ 10 โดยพิ จ ารณาจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการปฐมนิ เทศ และการส่ ง เอกสารประกอบการ
ฝึ กปฏิบั ติ งาน ทั้งนี้ สัด ส่วนการให้ คะแนนให้ เป็ นไปตามดุ ลยพิ นิ จของส่วนจัด หางานและฝึ กงานของ
นักศึกษา
15.3.2 รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ก) การประเมิ น ผลจากสาขาวิ ช า ร้ อยละ 50 โดยสาขาวิ ช าอาจ
พิ จ ารณาให้ คะแนนจากรายงานการฝึ กปฏิบั ติ ง านประจ าเดื อ น การนิ เทศงาน การน าเสนอผลการ
ฝึ กปฏิบั ติงาน และรายงานการฝึ กปฏิบั ติงาน ทั้งนี้ สัดส่วนการให้ คะแนนให้ เป็ นไปตามดุ ลยพิ นิ จของ
สาขาวิชา
ข) การประเมินผลจากสถานประกอบการ ร้ อยละ 30
ค ) การประเมิ นผลจากส่ วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ กษา
ร้ อ ยละ 20 โดยพิ จ ารณาจากการเข้ า ร่ วมกิจกรรมการปฐมนิ เทศ และการส่งเอกสารประกอบการฝึ ก
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สัดส่วนการให้ คะแนนให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา
หมวด 9
การขอลาหยุด และการขอยุติการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ข้ อ 16 การขอลาหยุดระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
16.1 นักศึกษาจะต้ องปฏิบัติตามระเบียบการขอลาหยุดงานของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด
16.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ล าหยุ ด เกิ น กว่ า ระเบี ย บที่ ส ถานประกอบการก าหนด จะได้ รั บ การ
พิจารณาให้ ได้ รับสัญลักษณ์ระดับคะแนน U ทันที

ข้ อ 17 การขอยุติการฝึ กปฏิบัติงาน
17.1 เมื่ อสถานป ระกอบ การได้ ต อบ รั บ ให้ นั กศึ กษ าผู้ นั้ น เข้ าฝึ กป ฏิ บั ติ ง าน
ในสถานประกอบการแล้ ว ไม่ อนุ ญ าตให้ นั กศึ กษาผู้ นั้ น ยกเลิ ก เลื่ อน หรื อขอสิ้ นสุ ดการฝึ กปฏิ บั ติ งาน
ในสถานประกอบการนั้นได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
17.2 กรณี เกิด ภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ การก่อการร้ าย เจ็บ ป่ วย หรื อ ประสบอุบั ติ เหตุ
ร้ ายแรงระหว่ างการฝึ กปฏิบั ติงาน นั ก ศึ กษาสามารถขอสิ้น สุด การฝึ กปฏิบั ติ งานก่อนกาหนดได้ ทั้งนี้
ต้ องได้ รับความเห็น ชอบจากอาจารย์ท่ีปรึ กษาประจาสาขาวิชาและคณบดีประจาสานักวิชา โดยต้ องยื่น
คาร้ องขอสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานก่อนกาหนดต่อ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา เพื่ อนาเสนอ
คาร้ องนั้นต่อคณะกรรมการรายวิชา ให้ พิจารณาเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานของนักศึกษาตามสมควรต่อไป
หมวด 10
การขอตัวนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานกลับจากสถานประกอบการ
ข้ อ 18 การขอตัวนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานกลับจากสถานประกอบการก่อนสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงาน
ให้ พิจารณาดาเนินการได้ เมื่อเกิดเหตุดังต่อไปนี้
18.1 นักศึกษากระทาความผิดหรือร่ วมกันกระทาความผิดอันก่อให้ เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อสถานประกอบการ ต่อตนเอง และหรือต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
18.2 นั ก ศึ ก ษาได้ แสดงออกโดยมี พฤติ การณ์ อันเชื่ อได้ ว่าอาจจะก่ อความเสียหาย หรื อ ได้
ก่อให้ เกิดความเสียหายขึ้นต่อสถานประกอบการในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
18.3 นั ก ศึ ก ษาได้ ก ระทาการอัน เป็ นความผิดต่ อกฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคับ หรื อ วินั ยของ
สถานประกอบการ
18.4 นั ก ศึ ก ษาเปิ ดเผยข้ อ มู ล อัน เป็ นความลั บ ของสถานประกอบการต่ อ ผู้ อ่ืน ท าให้
สถานประกอบการได้ รับความเสียหาย หรือเพื่อประโยชน์อ่นื ใด
18.5 นั ก ศึ ก ษาได้ ก ระท าการใดๆ อัน มี ลัก ษณะที่ไม่ เหมาะสมต่ อ ศี ลธรรมอั น ดี หรื อ
กระทาการใด ๆ อันเป็ นการไม่เหมาะสมต่อ สถานภาพของการเป็ นนั กศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน หรือต่อวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
18.6 นั ก ศึ ก ษาไม่ เชื่ อ ฟั ง หรื อไม่ ป ฏิบั ติตามคาสั่งของผู้ บั งคับ บั ญ ชา โดยไม่ มีเหตุ ผ ล
อันสมควร
18.7 เมื่อสถานประกอบการได้ แจ้ งถึงความประสงค์ อย่างเป็ นทางการต่อมหาวิทยาลัย
ในการขอให้ นักศึกษายุติการฝึ กปฏิบัติงาน เนื่องจากนักศึกษาได้ กระทาความผิด
ในการด าเนิ น การตามข้ อ 18 ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาต้ อ งแจ้ ง เหตุ
แห่ ง การเรี ย กตั ว กลั บ ให้ แก่ นั ก ศึ ก ษาผู้ ถู ก เรี ย กตั ว กลั บ ให้ ทราบด้ วย หากนั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น เห็ น ว่ า
เหตุท่เี รียกตัวกลับนั้นไม่เป็ นธรรม ก็ให้ ย่ ืนคาโต้ แย้ งและหรือพยานหลักฐานต่อส่วนจัดหางานและฝึ กงาน
ของนักศึกษา และนาเสนอคาโต้ แย้ งของนักศึกษาผู้น้ันไปยังคณะกรรมการรายวิชาเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้ อ 19 การขอตัวนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานกลับจากสถานประกอบการด้ วยเหตุอ่นื ซึ่งมิได้ เกิดจาก
การกระทาความผิดของนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน
19.1 สถานประกอบการแจ้ งความประสงค์ อย่างเป็ นทางการต่อมหาวิทยาลัยเพื่ อ ขอให้
นักศึกษายุติการฝึ กปฏิบัติงาน ซึ่งมิได้ เกิดจากการกระทาความผิดของนักศึกษา
19.2 เมื่อปรากฏว่ า นั กศึ กษาได้ รับ การปฏิบั ติจากสถานประกอบการโดยไม่ เป็ นธรรม
หรื อ ไม่ เหมาะสม หรื อ เพราะเกิ ด จากสถานประกอบการได้ ก ระท าการหรื อ งดเว้ น กระท าการใดๆ
อันก่อให้ เกิด หรืออาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือต่อสวัสดิภาพของนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน
19.3 นักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุร้ายแรงอื่นใด
ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน รวมถึงเกิดความเจ็บป่ วยจนไม่สามารถฝึ กปฏิบัติงานได้
กรณี เกิด เหตุตามข้ อ 19 นั กศึ กษาสามารถยื่น คาร้ องขอสิ้น สุดการฝึ กปฏิบั ติงานก่ อ น
กาหนดได้ ทั้งนี้คาร้ องขอสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษาและคณบดี
ประจาสานักวิชา โดยให้ ย่ ืนคาร้ องขอสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานยังส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา
และนาเสนอคาร้ องขอสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานของนักศึกษาผู้น้ันไปยังคณะกรรมการรายวิชาเพื่อพิจารณา
ต่อไป
ก รณี ที่ ค ณ ะก รรม ก าร รายวิ ช ามี ม ติ ให้ สิ้ น สุ ด ก าร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ งาน ต าม ค าร้ อ ง
ขอให้ อาจารย์ ท่ี ปรึ กษาร่ วมกั บส่ วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ กษาด าเนิ นการจั ดหาสถานประกอบการ
ให้ ใหม่ กรณีนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของระยะเวลาการฝึ กปฏิบัติงาน ให้ นับ
ระยะเวลาจากการฝึ กปฏิบัติงานที่ล่วงมาแล้ วรวมกับระยะเวลาที่จะต้ องฝึ กปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ที่ได้ จัดหาให้ ใหม่ และให้ นักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานมีสทิ ธิ์ได้ รับการประเมินผลในรายวิชา
หมวด 11
บทลงโทษ
ข้ อ 20 การกระท าใดๆ เมื่ อ ปรากฏข้ อ เท็จ จริ งแน่ ชั ด แล้ วว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ ก ระท าความผิ ด อัน
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อสถานประกอบการ หรือต่อการเป็ นนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน
หรื อ ต่ อ วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง ว่ า ด้ วยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
พ.ศ. 2542 มาบังคับ และให้ คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็ นผู้มีอานาจวินิจฉัย และชี้ขาด โดยให้ ถือมติ
ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็ นที่ส้ นิ สุด

หมวด 12
บทเฉพาะกาลว่าด้วยอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรายวิชา
ข้ อ 21 นอกเหนือจากที่ได้ กาหนดไว้ ในประกาศฉบับนี้ ให้ คณะกรรมการรายวิชามีอานาจในการ
ตรวจสอบข้ อ เท็จ จริ ง ในกรณี เกิ ด ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการบริ ห ารงานและการด าเนิ น งานด้ านการ
ฝึ กปฏิบั ติ งานของนั ก ศึ ก ษา ตลอดจนให้ มี อานาจในการวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ านการ
ฝึ กปฏิบั ติ งานเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย และถู กต้ องตามหลั กเกณฑ์ ของประกาศนี้ และหากเป็ นกรณี เกิ ด ปั ญ หา
ในการปฏิบัติหรือดาเนินงานด้ านการฝึ กปฏิบัติงาน เนื่องจากประกาศนี้ ยังมิได้ วางหลักเกณฑ์ไว้ ก็ให้ เป็ น
อานาจของคณะกรรมการรายวิชา โดยความเห็นชอบของอธิการบดีในการออกคาสั่ง หรือมติ หรือวินิจฉัย
ชี้ขาด เพื่อให้ เกิดความเรียบร้ อยในการดาเนินงานด้ านการฝึ กปฏิบัติงาน
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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