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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา 2551 

โครงการสหกิจศึกษา  
(ฉบับยอ) 

 หลักการและเหตุผล 
 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ 

โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษา รวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ใหความรวมมือ 

นักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจากการไปปฏิบัติงาน และทําใหนักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการ

ตองการมากที่ สุ ด  โดยมี โครงการสหกิ จศึ กษาของภาควิ ชาวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร  คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูติดตอประสานความรวมมือดานวิชาการกับสถานประกอบการ ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา

ของภาควิชาฯ  ตั้งแตการจัดหาตําแหนงงานที่เหมาะสมใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษา การคัดเลือกนักศึกษาตามหลักเกณฑ

ของภาควิชาฯ และสถานประกอบการ การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปปฏิบัติงาน เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

ออกไปปฏิบัติงานไดอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและ

รายงานผลตอภาควิชาฯ   ดวยความรวมมือของทุกฝาย  และดวยหลักการของสหกิจศึกษานี้จะทําใหนักศึกษาไดรับ

ผลประโยชนสูงสุด 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อรวมมือกับสถานประกอบการ  ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงานจริง

อยางมีคุณภาพ ภายใตความรวมมือในการดูแลระหวางสถานประกอบการ  และภาควิชาฯ 

2. เพื่อรวมมือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่จะจบออกไปใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงคและพรอมที่จะ       

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการมากที่สุด  

3. เพื่อสงเสริมความรวมมือของสถานประกอบการ  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหกับ

ประเทศ  

4. เพื่อรวมมือใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา และสอดคลองกับความ        

ตองการของตลาด  

5. เพื่อเปนการสงเสริมและสรางความสัมพันธอันดีระหวางภาควิชาฯ และสถานประกอบการ  โดยมีนักศึกษาเปน

ตัวกลางในการเชื่อมโยง  

6. เพื่อเปดโอกาสใหสถานประกอบการ  ไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

7. เพื่อใหเกิดประโยชนแกสถานประกอบการ  และประเทศชาติโดยรวมทั้งทางตรงและทางออม 

 
กระบวนวิชาสหกิจศึกษาของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

     หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เปน ระบบทวิภาค  โดย 1 ป

การศึกษาจะประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา (1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา 18 สัปดาห)  และ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ

ศึกษามีระยะเวลาเทากับ 18 สัปดาห กระบวนวิชาสหกิจศึกษามีลักษณะดังนี้ 

1. เปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน II ของหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร 

2. กระบวนวิชาสหกิจศึกษาจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2  ของชั้นปที่ 4  

3. กระบวนวิชาสหกิจศึกษามีจํานวนหนวยกิต 9 หนวยกิต 

4. กําหนดใหนักศึกษาจะตองไปปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคการศึกษา โดยจะตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตามที่กําหนด  ทั้งนี้ไมต่ํากวา 18 สัปดาห 
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บุคลากรที่รับผิดชอบ  ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการสหกิจศึกษา (Co-op Committees) ทําหนาที่ ดังนี้ 

• ดําเนินการจัดหาสถานประกอบการสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาไดปฏิบัติงาน 

• คัดเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 

• ประสานงานเพื่อหาอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา 

• รับผิดชอบในการปฐมนิเทศ จัดเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสหกิจศกึษา 

• รวมแกปญหากับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาเกิดปญหาระหวางการปฏิบัติงาน 

• รวบรวมผลคะแนนจากสถานประกอบการ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และกรรมการสอบวัดผลการ

ปฏิบัติงาน พรอมทั้งรายงานผลลําดับขั้นของกระบวนวิชาสหกิจศึกษา 

• แจงผลลําดับขั้นของนักศึกษาสหกิจศึกษาใหสถานประกอบการรับทราบและจัดทําหนังสือขอบคุณใหกับ

สถานประกอบการ 

• สรุปผลและรายงานผลการประเมินที่ไดจาก อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา สถาน

ประกอบการ และประเมินโครงการสหกิจศึกษา ตอภาควิชาฯ 
 

2. อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor) ทําหนาที่ ดังนี้ 

• นิเทศงานสหกิจศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอนักศึกษา 1 คน  

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่รับผิดชอบและนําสงผลคะแนนสวนนิเทศใหกับคณะกรรมการสห

กิจศึกษา 

• ใหคําปรึกษาแกสถานประกอบการเพื่อชวยแกปญหาในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่

รับผิดชอบ 

• ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาสหกิจศึกษาที่รับผิดชอบ 

• พบปะ รวมปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา และผูบริหารสถานประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติงาน เพื่อรับฟง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  

• สรางมนุษยสัมพันธอันดีตอคณะผูบริหาร และผูรวมงานในสถานประกอบการที่ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา 

• พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ และเปนกรรมการสอบวัดผลการปฏิบัติงานกระบวนวิชา            สหกิจ

ศึกษา 

• รวบรวมผลคะแนนสอบสหกิจศึกษาจากคณะกรรมการสอบสงคณะกรรมการสหกจิศึกษา 

• อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสามารถเปนคณะกรรมการสหกิจศึกษา  

• ประเมินผลสถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะกรรมการสหกิจศึกษา และโครงการ   สหกิจ

ศึกษาของภาควิชาฯ  
 

3. เจาหนาที่ (Co-op Coordinator) มีหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล ประสานงานและอํานวยความสะดวก

แกคณะกรรมการสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  
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ลักษณะงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ตองปฏิบัติ 
1. เปนงานของสถานประกอบการที่นํามาใชงานจริงที่มีคุณภาพ 

2. ปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ 

3. ทํางานเต็มเวลา (Full Time) 

4. ระยะเวลาการปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 18 สัปดาห) 

5. เปนงานทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่สามารถประเมินเปนภาระงาน 9 หนวยกิต เชน งานพัฒนา

ซอฟตแวร เปนตน  
 

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา     
1. เปนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรที่ 

• ลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติ  

• มีจํานวนหนวยกิตบังคับตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ไมนอยกวา 75 หนวยกิต  

• สอบผานทุกกระบวนวิชา (ไมติดลําดับขั้น F และ/หรือ W) 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.5 

3. มีความประพฤติเรียบรอยไมเคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 

4. มีความมุงมั่น ตั้งใจ 

5. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองไดดี 
 
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของนักศึกษาสหกิจศึกษาในการปฏิบัติงาน 

1. นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางตั้งใจและเต็มความสามารถ 

2. ในระหวางปฏบิัติงานนักศึกษาจะตองปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานประกอบการอยางเครงครัด 

3. หมั่นฝกฝนความรูทางวิชาการอยางตอเนื่องทั้งกอนไปและระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

5. สุภาพ ออนนอม หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงในสถานประกอบการทุกกรณี 

6. ติดตอและประสานงานใหขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอยาง

ตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

7. หากมีปญหาในการปฏิบัติงานจะตองรีบแจงใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทราบโดยทันที 

8. นักศึกษาจะไดรับการประเมินจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา ของสถาน

ประกอบการที่รับผิดชอบ และใหสงรายงานฉบับสมบูรณใหกับสถานประกอบการพิจารณาเพื่ออนุญาตกอน 

จึงสามารถนําไปรับการประเมินผลที่ภาควิชาฯได  

9. ตองผานการปฐมนิเทศ ฝกอบรมครบถวน ตามที่โครงการสหกิจศึกษากําหนด 

10. รับการปฐมนิเทศเพื่อทราบนโยบาย และคําแนะนําอื่นๆ จากสถานประกอบการ 

11. ประเมินผลสถานประกอบการ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา คณะกรรมการสหกิจศึกษา โครงการสหกิจ

ศึกษาและประเมินตนเอง 
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ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
1. ไดรับประสบการณวิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในหองเรียน 

2. เกิดการเรียนรูเขาใจระบบงานมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ

และมีความมั่นใจตนเองมากขึ้น ซึ่งเปนคุณสมบัตทิี่พึงประสงคของสถานประกอบการ 

3. สงผลใหมีผลการเรียนดีขึ้นหลังการปฏิบัติงาน  เนื่องดวยมีความเขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจาก

ประสบการณการปฏิบัติงานจริง 

4. มีความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ 

5. เกิดทักษะการสื่อสารขอมูล (Communication Skills)  

6. สรางเครือขายความสัมพันธระหวางบุคคลอาชีพเดียวกัน 

7. สามารถเลือกสายอาชีพไดถูกตองเนื่องจากไดทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น 

8. ไดพบเห็นปญหาตางๆที่แทจริงของสถานประกอบการและคิดคนวิธีการแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางถูกตอง 

9. สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทํางาน และมีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา 
 

การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
     การใหคะแนนตัวอักษรจะเปนระบบ  S  (Satisfactory - ผาน) และ  U (Unsatisfactory - ไมผาน)  ทั้งนี้มี

กระบวนการที่ใชในการประเมินผลดังนี้ 

1. นักศึกษาเขารวมการปฐมนิเทศ อบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนไปสหกิจศึกษา และกิจกรรมสหกิจศึกษาที่ 

กําหนดไวโดยครบถวน  

2. นักศึกษาไดรับผลการประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาดังนี้ 
 

การวัดผลการประเมิน คะแนน 

1) ความสามารถในการปฏิบัติงานจากพนักงานที่ปรึกษาของ

สถานประกอบการ 

40 

2) จากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 20 

3) จากคณะกรรมการสอบวัดผลและรายงานฉบับสมบูรณ พรอม

ทั้งผลงานที่ไดพัฒนา 

40 

 

3. นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมหลังกลับจากปฏิบัติงานใหครบถวนไดแก  

1) การสอบวัดผล  

2) การสงรายงานฉบับสมบูรณและผลงาน  และ  

3) การสงผลประเมินตางๆ ไดแก ผลการประเมินสถานประกอบการ ผลการประเมินพนักงานที่ปรึกษา

สหกิจศึกษา ผลการประเมินโครงการสหกิจศึกษาของภาควิชาฯ และ ผลการประเมินตนเอง   

4. นักศึกษาตองไดรับคะแนนตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไปจะไดรับลําดับขั้น S      กรณีที่นักศึกษาไดระดับคะแนนที่

ต่ํากวา 70 คะแนน จะไดรับลําดับขั้น U และนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรแผน 1  ทั้งนี้

อาจจะมีผลทําใหสําเร็จการศึกษาชากวากําหนด 
หมายเหต ุ

 ใน 2 สัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองติดตามรายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่

นักศึกษาจะใชประกอบการประเมินผลที่ภาควิชาฯ ซึ่งจะตองผานการพิจารณาและอนุญาตจากสถานประกอบการกอน 

และทางสถานประกอบการจะเปนผูนําสงรายงานฉบับสมบูรณและผลงานที่ผานการตรวจสอบ และผลการประเมินการ

ปฏบิัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ภายใน 15 วัน นับจากวันสุดทายที่ปฏิบัติงานสกิจศึกษา 
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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา 2551 

 


