เอกสารหมายเลข 2
ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการศึกษา
และการเทียบโอนหน่วยกิตวิชา Internship ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 20 ก.พ. 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 มธ.ศูนย์รังสิต
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตวิชา Internship
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีการอภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้
1. กรณีคณะ/หลักสูตร ไม่ประสงค์จะเปิดวิชาฝึกงานของตนเอง สามารถนําวิชา มธ.399 การฝึกงานในวิชาชีพ
(3 หน่วยกิต/ฝึกงาน 135 ชม./ภาคการศึกษา) ซึ่งเป็นวิชากลางของมหาวิทยาลัย บรรจุในหลักสูตรได้ โดยฝ่ายวิชาการจะปรับ
คําอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย กําหนดเกณฑ์กลาง และออกแบบใบประเมินการฝึกงานในภาพรวม
2. กรณีคณะ/หลักสูตร ประสงค์จะเปิดวิชาฝึกงานของตนเอง คณะกรรมการเสนอรูปแบบเพือ่ ให้คณะใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบวิชาเป็น 4 รูปแบบ และฝ่ายวิชาการนําเสนออีก 1 รูปแบบของ สกอ. คือ สหกิจศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
รูปแบบที่ 2 ฝึกปฏิบัติ
รูปแบบที่ 1
ลักษณะการฝึก/
หรือ Special Project
ฝึกงาน Short(on real world
องค์ประกอบ
term Internship
problem)
1. จํานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ขั้นต่ําของวิชา

2. จํานวนชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า 45
ชั่วโมงต่อหน่วยกิต

3. นักศึกษาต้องมี
จํานวนหน่วยกิต
สะสม
4. องค์กรที่รับ
นักศึกษาไปฝึก

ไม่น้อยกว่า 60
หน่วยกิต (ปี 3)
อาจเป็นบริษัท
หน่วยราชการ หรือ
สถาบันวิจัย โดย
ต้องได้รับ ความ
เห็นชอบ จากคณะ
ก่อน

รูปแบบที่ 3
Community
Service
Learning
3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อหน่วยกิต และมีออก
นอกห้องเรียนด้วย

รูปแบบที่ 4
Long-term
Intership
6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อหน่วยกิต
และมีออกนอก
ห้องเรียนด้วย
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 60
(ปี 3)
หน่วยกิต (ปี 3)

ไม่น้อยกว่า 45
ชั่วโมงต่อหน่วยกิต
และอย่างน้อย 1
ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 60
หน่วยกิต (ปี 3)

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หรือ
องค์กรที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย (MOU)

อาจเป็นบริษัท
หน่วยราชการ หรือ
สถาบันวิจัย โดย
ต้องได้รับความ
เห็นชอบ จากคณะ
ก่อน

ชุมชน หรือ
หน่วยงานราชการ

รูปแบบที่ 5 สหกิจศึกษา
(Co-operative
Education: Co-op)
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
6 หน่วยกิต และต้องมีวิชา
เตรียมความพร้อมก่อนไปสห
กิจศึกษา หรือต้องมีการ
อบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
หน่วยกิต และอย่างน้อย 1
ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
(ปี 3)
เป็นสถานประกอบการของรัฐ
หรือเอกชน ที่ยินยอมจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
หรือค่าตอบแทนอื่นตามความ
เหมาะสมจากสถาน
ประกอบการ

ลักษณะการฝึก/
องค์ประกอบ
5. การประเมิน

6. การให้เกรด
7. เงื่อนไขอื่นๆ

รูปแบบที่ 2 ฝึกปฏิบัติ
รูปแบบที่ 1
หรือ Special Project
ฝึกงาน Short(on real world
term Internship
problem)
มีผลงานเชิง
มีผลงานเชิงประจักษ์
ประจักษ์ หรือ
หรือ
รายงานสรุป
มีรายงานสรุปบทเรียน,
บทเรียน, และ
และ
มีส่วนร่วมจาก
มีการประเมินโดย
ภายนอกร่วม
อาจารย์ในคณะหรือให้
ประเมิน (e.g.
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมี
Attitude,
ส่วนร่วมด้วย
Personality)
เกรด A-F หรือ
เกรด A-F
S/U
มีการนิเทศ-ติดตาม มีการนําปัญหาหรือ
งานโดยอาจารย์
หัวข้อจากภายนอกมา
มหาวิทยาลัย อย่าง แก้ไข หรือ การฝึกปฏิบัติ
น้อย 1 ครั้ง
เชิงลึก และมีการทํา
โครงงานนําเสนอและ
สอบประเมิน

รูปแบบที่ 5 สหกิจศึกษา
(Co-operative
Education: Co-op)
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

รูปแบบที่ 3
Community
Service
Learning
มีส่วนร่วมจาก
ภายนอกร่วม
ประเมิน

มีส่วนร่วมจาก
ภายนอกร่วม
ประเมิน

มีส่วนร่วมจากภายนอกร่วม
ประเมินโดยสถาน
ประกอบการจะจัดหาพี่เลีย้ ง
หรือพนักงานที่ปรึกษา
(Mentor หรือ Job
Supervisor) ทําหน้าที่กํากับ
และดูแลการทํางานของ
นักศึกษา

เกรด A-F

เกรด A-F

เกรด A-F หรือ S/U

มีการแก้ปัญหา
โดยใช้องค์ความรู้
จากศาสตร์ตนเอง

มีการนิเทศ-ติดตาม 1) มีการนิเทศ-ติดตามงาน
งานโดยอาจารย์
โดยอาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
และพนักงานที่ปรึกษาของ
บริษัทของนักศึกษา
2) อาจารย์นเิ ทศต้องผ่านการ
อบรมการนิเทศงานโดย
หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
จาก สกอ.
3) มีการนิเทศงานอย่างน้อย
1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ

รูปแบบที่ 4
Long-term
Intership

ข้อมูลเพิ่มเติมของสหกิจศึกษา
1. ต้องมีรายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา หรือ ต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจ
ศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมง
2. มาตรฐานการเรียนการสอนมาตรฐานขัน้ ต่ํา
1) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
2) สถานศึกษาต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า
30 ชั่วโมง
3) สถานศึกษาต้องกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติสหกิจศึกษา

4) สถานศึกษาต้องกําหนดช่วงเวลาทีน่ ักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ตาํ่ กว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็น
การปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นใดได้ในช่วงปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
5) สถานศึกษาต้องจัดหางานทีม่ ีลักษณะเป็นโครงงาน หรืองานประจําที่ตรงกับสาขาวิชาชีพและเน้นประสบการณ์
การทํางาน
6) สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา
7) สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการตามความสมัครใจ
8) สถานศึกษาต้องทําความตกลงกับสถานประกอบการให้ทุกตําแหน่งงาน มีค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ
ตามความเหมาะสมและจําเป็นตามลักษณะงาน
9) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ
10) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และคณาจารย์
สาขาวิชา
11) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการประเมินและวัดผล และ
เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษานั้นๆ

หมายเหตุ สามารถศึกษามาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา
จากเว็ปไซด์ http://www.mua.go.th/users/bphe/cooperative/data/kumu_coop54.pdf

