(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดว ยสหกิจศึกษา
พ.ศ. 2554
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษาใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
2554 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2544
3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
3.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
บรรดากฎ ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับ
นี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ในกรณีที่มีความไมชัดเจนเกี่ยวกับการใชขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคําวินิจฉัยชี้
ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
ขอ 4 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อเปนแนวปฏิบัติตาม
ขอบังคับ
ขอ 5 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สํานักวิชา”
หมายถึง สํานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิชาในสังกัดสํานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
“ศูนย”
หมายถึง ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
1

“คณบดี”

หมายถึง คณบดีสํานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่นักศึกษาสังกัด
“หัวหนาสาขาวิชา”
หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สหกิจศึกษา”
หมายถึง การศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมี
ระบบโดยจั ด ให มี ก ารเรี ย นในสถานศึ ก ษาร วมกั บ การส ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกไปปฏิบัตงิ าน
ในสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“นักศึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษา
“สถานประกอบการ” หมายถึง หนวยงานหรือองคกรที่รับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
“หนวยกิต”
หมายถึง หนวยที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาสหกิจศึกษา
“ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา”
หมายถึง ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนเวลา 16
สัปดาห ตามชวงเวลาที่คณะกรรมการเปนผูกําหนด
“รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”
หมายถึง รายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมใหกบั
นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ในการไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
“รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา”
หมายถึง รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา
ขอ 6 หนาที่ศูนย
ใหศูนยมีหนาที่ ดังนี้
6.1 เตรียมความพรอ มนักศึกษา จัดหางาน จัดสงนัก ศึกษาไปปฏิ บัติงานในสถานประกอบการ
ประสานงานระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ กับสถานประกอบการที่เขารวมสหกิจศึกษา
6.2 จั ดกิจกรรมเสริมตา ง ๆ เพื่อ ใหนัก ศึกษามีทักษะทางดา นพัฒนาอาชีพ เพิ่มขึ้น
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6.3 ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับสหกิจศึกษา
ขอ 7 จํานวนหนว ยกิตและระยะเวลาของการศึกษาสหกิจศึกษา
7.1 การคิดจํานวนหนวยกิตการศึกษาของสหกิจศึกษา เทากับ 9 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษาคิดเปน 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเปน 8 หนวยกิต
7.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาตองปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาการปฏิบัติงานของ
สถานประกอบการตลอดระยะเวลาไม ต่ํ า กว า 16 สั ป ดาห อย า งต อ เนื่ อ ง เว น แต ได รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
7.3 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตองไมเปนภาคการศึกษาสุดทาย เวนแตมีความจําเปนอยางยิ่ง
7.4 กรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยยังไมผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
จะตองมีจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไมนอยกวา 9 หนวยกิต ซึ่ง
เทียบเทาจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา
7.5 กรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาโดยผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะตอง
มีจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต
ขอ 8 คุณ สมบัติข องนักศึกษาสหกิจศึกษา
8.1 สอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
8.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 นับถึ งภาคการศึกษาสุดทาย กอนทําการสมัครงาน
สหกิจศึกษา
8.3 ผานเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากําหนด
8.4 ไมอยูระหวางถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
8.5 ไมเคยตองโทษวินัยนักศึกษาตั้งแตระดับพักการศึกษาขึ้นไป เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากสาขาวิชาและไดรับการรับรองความประพฤติจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษรกอน
8.6 ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ขอ 9 คุณ สมบัตขิ องคณาจารยนิเทศ
9.1 มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
9.2 เปนคณาจารยประจําสาขาวิชาที่นกั ศึกษาสหกิจศึกษาสังกัด
ขอ 10 หนาที่ข องคณาจารยนิเทศ
คณาจารย นิเทศทํ า หน า ที่ ให คํ า แนะนํา เกี่ ย วกั บ รายวิ ชาสหกิ จ ศึ ก ษา ติด ตามความก า วหน าการ
ปฏิบัติงาน นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการขณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง
รวมกิจกรรมตามที่ศูนยกําหนด และรวมในการประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา

3

ขอ 11 คุณ สมบัติข องประธานคณาจารยนิเทศ
11.1 เปนคณาจารยนิเทศ
11.2 เปนหัวหนาสาขาวิชาหรืออาจารยทานหนึ่งทานใดในสาขาวิชาทีไ่ ดรับการแตงตั้งจาก
อธิการบดี
ขอ 12 หนาที่ข องประธานคณาจารยนิเทศ
12.1 ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการจัดหางานที่มีคุณภาพ
12.2 พิจารณารับรองคุณภาพงานที่ไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการ
12.3 ใหคําแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และในสวนที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ ดาน
12.4 พิจารณาใหความเห็นกรณีนักศึกษาขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานหรือขอลาออกจากการเปน
นักศึกษาสหกิจศึกษา
12.5 พิจารณารวมกับผูอํานวยการศูนยใหความเห็นชอบในการใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจาก
สถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
12.6 ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาทุก ๆ ดานกับศูนย
ขอ 13 การใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบตั งิ าน
ใหศูนยดําเนินการประสานกับสาขาวิชาและสถานประกอบการรับนักศึกษากลับจากสถาน
ประกอบการกอนทีจ่ ะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวไดในกรณีตอไปนี้
13.1 นักศึกษาสหกิจศึกษากระทําความผิดหรือรวมกระทําผิดที่สามารถพิสูจนได และกอให
เกิดความเสื่อมเสียตอสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
13.2 สถานประกอบการแจงความประสงคขอใหนักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจง
เหตุผลความจําเปนใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร
13.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไมเหมาะสมที่อาจจะกอใหเกิด
การบาดเจ็บ หรือสูญเสีย ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
13.4 มีเหตุจําเปนทางดานอื่น ๆ ที่ประธานคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษารวมกับผูอํานวยการศูนย
เห็นชอบใหนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการไดกอนระยะเวลาที่กําหนด
ขอ 14 ระบบการวัดและการประเมินผลรายวิช าเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิช าสหกิจศึกษา
การประเมินผลการศึก ษาของรายวิชาเตรีย มสหกิจ ศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา จะใชผลการ
ประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร S (ผลการประเมินเปนที่พอใจ) และ U (ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ)
โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หมวดที่ 5
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ขอ 15 การลงทะเบียนเรียนรายวิช าสหกิจศึกษาซ้ํา
นักศึกษาที่ไดรับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษา หากมีความประสงค
จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาซ้ําอีก จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ขอ 16 การพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
16.1 เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กําหนดและไดรับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา
16.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออกจากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา
16.3 เมื่อมหาวิทยาลัย มีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 17 ผูมีสิทธิข อรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
นักศึกษาผูมีสิทธิขอรับสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
17.1 ไดรับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร S ในรายวิชาสหกิจศึกษา
17.2 ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียในระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
ขอ 18 การกําหนดวันที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
18.1 การกําหนดวันที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
18.2 กรณีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษา จะถือเอา
วันที่นักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณ โดยนักศึกษาไดรับการประเมินผลผานเปนวันที่
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา

บทเฉพาะกาล
ขอ 19 การใดที่ไดดําเนินการไปแลวสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษากอนที่ขอบังคับนี้ประกาศใช ใหถือวาการ
ดําเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ 20 สําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตามหลักสูตรกอนที่ขอบังคับนี้จะประกาศใช ใหจํานวนหนวยกิต
การศึกษาเปนไปตามที่หลักสูตรของแตละสาขาวิชากําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

ลงนาม

วิจิตร ศรีสอาน
(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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