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(สําเนา) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว าดวยสหกิจศึกษา   

พ.ศ. 2554 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษาใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 

2554 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 

ข อ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554” 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2554  เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิก 

3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ีวาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2544  

3.2  ขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ีวาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2547 

 3.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2548 

บรรดากฎ ระเบียบ  ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ  มติ หรือคําสั่งอื่นใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับ

นี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

ในกรณีที่มีความไมชัดเจนเกี่ยวกับการใชขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคําวินิจฉัยชี้

ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

ขอ 4  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อเปนแนวปฏิบัติตาม

ขอบังคับ 

ขอ 5 ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

“สํานักวิชา” หมายถึง สํานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       

“สาขาวิชา” หมายถึง    สาขาวิชาในสังกัดสํานักวิชาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

  สุรนารี  

 “ศูนย”  หมายถึง ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพีมหาวทิยาลัย 

   เทคโนโลยีสุรนารี  
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“คณบดี”  หมายถึง คณบดีสํานักวิชาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

ที่นักศึกษาสังกัด 

“หัวหนาสาขาวิชา” หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                              

“สหกิจศึกษา” หมายถึง การศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางม ี

  ระบบโดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการสง

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี ออกไปปฏิบัตงิาน 

     ในสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ  

“นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 “นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารทีี่ลงทะเบียนเรียน 

     รายวิชาสหกิจศึกษา 

“สถานประกอบการ” หมายถึง หนวยงานหรือองคกรที่รับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 “หนวยกิต”   หมายถึง หนวยที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาสหกิจศึกษา 

 “ภาคการศึกษาสหกจิศึกษา”  

  หมายถึง ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนเวลา 16  

    สัปดาห ตามชวงเวลาที่คณะกรรมการเปนผูกําหนด 

“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”  

หมายถึง รายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร เพื่อเตรยีมความพรอมใหกบั 

นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

“รายวิชาสหกิจศกึษา”  หมายถึง รายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 

   ในการไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

“รายวิชาทดแทนสหกจิศึกษา”  

 หมายถึง รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสามารถ 

  ลงทะเบียนเรียนทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 

ขอ 6 หนาที่ศูนย                                                                                                             

ใหศูนยมีหนาที่  ดังนี ้

6.1 เตรียมความพรอมนักศึกษา จัดหางาน จัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ประสานงานระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ กับสถานประกอบการที่เขารวมสหกิจศึกษา  

 6.2 จัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ  เพื่อใหนักศึกษามีทักษะทางดานพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น 
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 6.3 ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับสหกิจศึกษา  

ขอ 7 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา 

 7.1 การคิดจํานวนหนวยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา เทากับ 9 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา

เตรียมสหกิจศึกษาคิดเปน 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเปน 8 หนวยกิต 

7.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาตองปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาการปฏิบัติงานของ 

สถานประกอบการตลอดระยะเวลาไมต่ํากวา 16 สัปดาห อยางตอเนื่อง เวนแตไดรับ     

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 7.3 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตองไมเปนภาคการศึกษาสุดทาย เวนแตมีความจําเปนอยางยิ่ง 

 7.4 กรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยยังไมผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

  จะตองมีจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไมนอยกวา 9 หนวยกิต ซึ่ง 

  เทียบเทาจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา    

7.5 กรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะตอง 

 มีจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต  

ขอ 8 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 8.1 สอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

 8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดทาย กอนทําการสมัครงาน  

สหกิจศึกษา  

 8.3 ผานเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากําหนด 

 8.4 ไมอยูระหวางถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา 

 8.5 ไมเคยตองโทษวินัยนักศึกษาตั้งแตระดับพักการศึกษาขึ้นไป  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากสาขาวิชาและไดรับการรับรองความประพฤติจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษรกอน 

 8.6 ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ขอ 9 คุณสมบัตขิองคณาจารยนิเทศ       

 9.1 มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

 9.2 เปนคณาจารยประจาํสาขาวิชาที่นกัศึกษาสหกิจศกึษาสังกัด  

ขอ 10 หนาที่ของคณาจารยนิเทศ     

 คณาจารยนิเทศทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ติดตามความกาวหนาการ

ปฏิบัติงาน นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง 

รวมกิจกรรมตามที่ศูนยกําหนด และรวมในการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 
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ขอ 11 คุณสมบัติของประธานคณาจารยนิเทศ 

 11.1 เปนคณาจารยนิเทศ 

 11.2 เปนหัวหนาสาขาวิชาหรืออาจารยทานหนึ่งทานใดในสาขาวิชาทีไ่ดรับการแตงต้ังจาก 

  อธิการบด ี

ขอ 12 หนาที่ของประธานคณาจารยนิเทศ 

 12.1 ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดหางานที่มีคุณภาพ  

 12.2 พิจารณารับรองคุณภาพงานที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการ  

 12.3 ใหคําแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และในสวนที่เกี่ยวของ 

  กับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ ดาน   

 12.4 พิจารณาใหความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออกจากการเปน 

  นักศึกษาสหกิจศึกษา  

 12.5 พิจารณารวมกับผูอํานวยการศูนยใหความเห็นชอบในการใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจาก 

  สถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  

12.6 ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรายวิชาสหกจิศึกษาในสาขาวิชาทุก ๆ ดานกับศูนย 

ขอ 13 การใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบตังิาน 

ใหศูนยดําเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถาน

ประกอบการกอนทีจ่ะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวไดในกรณีตอไปนี ้  

 13.1 นักศึกษาสหกิจศึกษากระทาํความผิดหรอืรวมกระทําผิดที่สามารถพิสูจนได และกอให 

  เกิดความเสื่อมเสียตอสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลยั 

 13.2 สถานประกอบการแจงความประสงคขอใหนักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจง

เหตุผลความจําเปนใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร 

 13.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไมเหมาะสมที่อาจจะกอใหเกิด 

  การบาดเจ็บ หรือสูญเสีย ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

 13.4 มีเหตุจําเปนทางดานอื่น ๆ ที่ประธานคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษารวมกับผูอํานวยการศูนย

เห็นชอบใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการไดกอนระยะเวลาที่กําหนด 

ขอ 14 ระบบการวัดและการประเมินผลรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา 

การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา จะใชผลการ

ประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร S (ผลการประเมินเปนที่พอใจ) และ U (ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ) 

โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หมวดที่ 5   
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ขอ 15 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ํา  

นักศึกษาที่ไดรับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษา หากมีความประสงค

จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ําอีก จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ขอ 16 การพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา  

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังตอไปนี ้

 16.1 เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กําหนดและไดรับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 16.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออกจากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

 16.3  เมื่อมหาวิทยาลัย มีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ 17 ผูมีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา  

นักศึกษาผูมีสิทธขิอรับสัมฤทธบิัตรสหกจิศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

 17.1 ไดรับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอกัษร S ในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 17.2 ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียในระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยผานการพิจารณา 

  จากคณะกรรมการ 

ขอ 18 การกําหนดวันที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

18.1 การกําหนดวันที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

18.2 กรณีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษา  จะถือเอา 

 วันที่นักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณ  โดยนักศึกษาไดรับการประเมินผลผานเปนวันที่ 

 นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 19 การใดที่ไดดําเนินการไปแลวสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษากอนที่ขอบังคับนี้ประกาศใช ใหถือวาการ 

 ดําเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

ข อ 20 สําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตามหลักสูตรกอนที่ขอบังคับนี้จะประกาศใช ใหจํานวนหนวยกิต

การศึกษาเปนไปตามที่หลักสูตรของแตละสาขาวิชากําหนด  
 

ประกาศ  ณ วันที ่   18    มีนาคม  พ.ศ.  2554 

 
ลงนาม             วจิิตร  ศรีสอาน 

(ศาสตราจารย ดร.วจิิตร  ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี


