
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยสหกิจศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

…………………………… 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา             

ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอ ๑๖ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป 

ขอ  ๓ ใหยกเลิก 

๓.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔  

๓.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓.๓  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับท่ี ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บรรดากฎ ระเบียบ  ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ  มติ หรือคําสั่งอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยง

กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

  ในกรณีท่ีมีความไมชัดเจนเก่ียวกับการใชขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด     

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด  

  ขอ ๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกประกาศ     

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติตามขอบังคับ 

ขอ ๕ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

“สํานักวิชา” หมายถึง สํานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี                                                                                        

“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาในสังกัดสํานักวิชาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

“ศูนย” หมายถึง ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

“คณบดี” หมายถึง คณบดีสํานักวิชาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีท่ีนักศึกษาสังกัด 

“หัวหนาสาขาวิชา” หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี                                                        

“สหกิจศึกษา” หมายถึง การศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงาน   

ในสถานประกอบการอยางมีระบบ 

โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษา

รวมกับการสงนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ออกไปปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการท่ีใหความ

รวมมือ  

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

“นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

“สถานประกอบการ” หมายถึง หนวยงานหรือองคกรท่ีรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี      

ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

“หนวยกิต”  หมายถึง หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา

สหกิจศึกษา 

“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาเปนเวลา ๑๖ สัปดาห 

ตามชวงเวลาท่ีคณะกรรมการเปน 

ผูกําหนด 
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“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา

ท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสําหรับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาในการไปปฏิบัติงาน 

ณ สถานประกอบการ 

“รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียน

เรียนทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ขอ ๖ หนาท่ีศูนย                                                                                                              

ใหศูนยมีหนาท่ี  ดังนี้ 

๖.๑ เตรียมความพรอมนักศึกษา จัดหางาน จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงาน     

ในสถานประกอบการ ประสานงานระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ กับสถานประกอบการท่ีเขารวม   

สหกิจศึกษา  

๖.๒ จัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ  เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะทางดานพัฒนาอาชีพเพ่ิมข้ึน 

๖.๓ ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ 

และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา  

ขอ ๗ จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา 

๗.๑ การคิดจํานวนหนวยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา เทากับ ๙ หนวยกิต 

ประกอบดวยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเปน ๑ หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเปน  ๘ หนวยกิต 

๗.๒ นักศึกษาสหกิจศึกษาตองปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลา    

การปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไมต่ํากวา ๑๖ สัปดาห อยางตอเนื่อง เวนแตไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

๗.๓ ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตองไมเปนภาคการศึกษาสุดทาย เวนแต      

มีความจําเปนอยางยิ่ง 

๗.๔ กรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยยังไมผานรายวิชา

เตรียมสหกิจศึกษาจะตองมีจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 

ซ่ึงเทียบเทาจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา    

๗.๕ กรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยผานรายวิชาเตรียม

สหกิจศึกษาจะตองมีจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไมนอยกวา ๘ หนวยกิต  
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ขอ ๘ คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

๘.๑ สอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
๘.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ นับถึงภาคการศึกษาสุดทาย 

กอนทําการสมัครงานสหกิจศึกษา  
๘.๓  ผานเง่ือนไขทางวิชาการท่ีสาขาวิชากําหนด 
๘.๔ ไมอยูระหวางถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 
๘.๕ ไมเคยตองโทษวินัยนักศึกษาตั้งแตระดับพักการศึกษาข้ึนไป  เวนแต    

จะไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและไดรับการรับรองความประพฤติจากผูปกครองเปนลายลักษณ
อักษรกอน 

๘.๖ ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

ขอ ๙ คุณสมบัติของคณาจารยนิเทศ       

   ๙.๑ มีประสบการณการสอนไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา 

๙.๒ เปนคณาจารยประจําสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด  

ขอ ๑๐ หนาท่ีของคณาจารยนิเทศ 

คณาจารยนิเทศทําหนาท่ีใหคําแนะนําเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตาม

ความกาวหนาการปฏิบัติงาน นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาอยางนอย ๑ ครั้ง รวมกิจกรรมตามท่ีศูนยกําหนด และรวมในการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 

ขอ ๑๑ คุณสมบัติของประธานคณาจารยนิเทศ 

๑๑.๑ เปนคณาจารยนิเทศ 

๑๑.๒ เปนหัวหนาสาขาวิชาหรืออาจารยทานหนึ่งทานใดในสาขาวิชาท่ีไดรับการ

แตงตั้งจากอธิการบดี 

ขอ ๑๒ หนาท่ีของประธานคณาจารยนิเทศ 

๑๒.๑ ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดหางานท่ีมีคุณภาพ  

๑๒.๒ พิจารณารับรองคุณภาพงานท่ีไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการ  

๑๒.๓ ใหคําแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา     

และในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ ดาน   

๑๒.๔ พิจารณาใหความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือ      

ขอลาออกจากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา  

๑๒.๕ พิจารณารวมกับผูอํานวยการศูนยใหความเห็นชอบในการใหนักศึกษา  

สหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  

๑๒.๖ ประสานงานกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุก ๆ  ดาน

กับศูนย 
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ขอ ๑๓ การใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนส้ินสุด         

การปฏิบัติงาน 

ใหศูนยดําเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับ
จากสถานประกอบการกอนท่ีจะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวไดในกรณีตอไปนี้   

๑๓.๑ นักศึกษาสหกิจศึกษากระทําความผิดหรือรวมกระทําผิดท่ีสามารถพิสูจนได 
และกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

๑๓.๒ สถานประกอบการแจงความประสงคขอใหนักศึกษาสหกิจศึกษายุติ   
การปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร 

๑๓.๓ นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไมเหมาะสม    
ท่ีอาจจะกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสีย ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 

๑๓.๔ มีเหตุจําเปนทางดานอ่ืน ๆ ท่ีประธานคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษารวมกับ
ผูอํานวยการศูนยเห็นชอบใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการไดกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 

ขอ ๑๔ ระบบการวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา 

การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา   
จะใชผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร S (ผลการประเมินเปนท่ีพอใจ) และ U (ผลการประเมิน 
ไมเปนท่ีพอใจ) โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี หมวดท่ี ๕   

ขอ ๑๕ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซํ้า  

นักศึกษาท่ีไดรับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษา 

หากมีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซํ้าอีก จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ขอ ๑๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา  

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังตอไปนี้ 

๑๖.๑  เม่ือปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและไดรับการประเมินผล  

ในรายวิชาสหกิจศึกษา 

๑๖.๒  เม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออกจากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

๑๖.๓  เม่ือมหาวิทยาลัย มีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๗ ผูมีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา  

     นักศึกษาผูมีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

๑๗.๑  ไดรับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร S ในรายวิชาสหกิจศึกษา 

๑๗.๒  ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียในระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ         

โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

 

 



 - ๖ -  

ขอ ๑๘ การกําหนดวันท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

๑๘.๑ การกําหนดวันท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารวีาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  

๑๘.๒ กรณีนักศึกษาท่ีปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดทาย        

ของการศึกษา จะถือเอาวันท่ีนักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณ โดยนักศึกษาไดรับการประเมินผลผาน  

เปนวันท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๑๙ การใดท่ีไดดําเนินการไปแลวสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษากอนท่ีขอบังคับนี้

ประกาศใช ใหถือวาการดําเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๒๐ สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาตามหลักสูตรกอนท่ีขอบังคับนี้จะประกาศใช 

ใหจํานวนหนวยกิตการศึกษาเปนไปตามท่ีหลักสูตรของแตละสาขาวิชากําหนด  

 

ประกาศ  ณ วันท่ี   ๑๘   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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