(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
-----------------------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนั ก ศึ ก ษา ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2554 จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเตรียมสหกิจ
ศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สภาวิชาการ”
หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สํานักวิชา”
หมายถึง สํานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิชาในสังกัดสํานักวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“ศูนย”
หมายถึง ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ศูนยบริการการศึกษา” หมายถึง ศูนยบริการการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีสํานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีที่นักศึกษาสังกัด
“หัวหนาสาขาวิชา”
หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการประจําศูนยสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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“คณะกรรมการประจําสํานักวิชา
หมายถึง คณะกรรมการประจําสํานักวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
“พนักงานที่ปรึกษา” หมายถึง พนักงานที่สถานประกอบการมอบหมายใหทํา
หนาที่ที่ปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติ
งานของนักศึกสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ขอ 4 การลงทะเบียนและการประเมินผลรายวิช าเตรียมสหกิจศึกษา
4.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาติดกับภาคการศึกษา
สหกิจศึกษา เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี
4.2 ในการศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมใด
นักศึกษาตองชดเชยหัวขอหรือกิจกรรมนั้นใหเรียบรอยกอนวันสุดทายของการสอบประจําภาคการศึกษา
4.3 นักศึกษาจะสอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเมื่อมีคะแนนรวมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของคะแนน ทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยคะแนนที่คิดจากเวลาเขาเรียน คะแนนจดหมายสมัครงาน
และคะแนนสอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ขอ 5 ลักษณะงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเปน
ลูกจางชั่วคราวของสถานประกอบการในตําแหนงที่สาขาวิชาเห็นวาเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
นักศึกษา อาทิเชน ผูชวยวิศวกร ผูชวยนักวิชาการเกษตร ผูชวยปฏิบัติงานสารสนเทศหรืออื่น ๆ เปนตน
5.2 ภาระงานและคุณภาพงานตองมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา และ ตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด โดยผานความเห็นชอบจากประธานคณาจารย
นิเทศ
5.3 ระหวางการปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของ สถานประกอบการอยางเครงครัดทุกประการ
5.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาตองไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสม ยกเวน
ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
ขอ 6 การยกเลิก การลาออก และ การขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6.1 กอนประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาที่แจงความประสงคไปปฏิบัติงานแลว
ประสงคจะแจงขอยกเลิกหรือขอเลื่อนการปฏิบัติงาน สามารถกระทําไดเมื่อมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง
โดยยื่ นคํา รอ งและไดรับ การอนุมัติจ ากคณบดีก อ นที่ จะมีก ารประกาศผลการคัดเลือ กนัก ศึก ษาเพื่ อ ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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6.2 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลวนักศึกษาทุกคนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการจะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมได ยกเวนในกรณีที่เจ็บปวย โดยจะตองมีใบรับรอง
แพทยประกอบการพิจารณาและไดรับอนุมัติจากคณบดี
6.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแลวจะขอลาออก
หรือเลื่อนเวลาการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวไมไดโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมี
ความจํ า เป น อย า งยิ่ ง เท า นั้ น ทั้ ง นี้ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากประธานคณาจารย นิ เทศร ว มกั บ
ผูอํานวยการศูนย
ขอ 7 การประเมินผลรายวิช าสหกิจศึกษา
การประเมินผลเพื่ อกํ าหนดระดับ คะแนนของรายวิชาสหกิจ ศึก ษาจะพิ จารณาจาก
หลักเกณฑ ดังนี้
7.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานจากพนักงานที่ปรึกษา
ทัง้ นี้ การประเมินในสวนนี้ตองมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50
7.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยคณาจารยนิเทศ และผลการประเมินรายงาน
การปฏิบัติงานจากคณาจารยนิเทศ โดยประธานคณาจารยนิเทศของแตละสาขาวิชาจะเปนผูประสานงาน
สงรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาใหกับคณาจารยนิเทศในสาขาวิชา เพื่ อใหคําแนะนําแกนักศึกษา
สหกิจศึกษาและตรวจแกไขใหไดฉบับที่สมบูรณและถูกตองตามหลักวิชาการและรวบรวมผลการประเมิน
แจงใหกับศูนย
7.3 ผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและการสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ หากนักศึกษาสหกิจศึกษาไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดจะตองยื่นคํารองขอลากิจกรรม
และขอชดเชยกิ จ กรรมให ครบถ ว น นัก ศึก ษาสหกิ จ ศึก ษาที่ไมเข ารว มกิ จ กรรมและไมยื่ น คํารอ งขอลา
กิจกรรมจะถูกรายงานใหประธานคณาจารยนิเทศทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา
ประธานคณาจารยนิเทศ และคณาจารยนิเทศของแตละสาขาวิชาจะรวมกันพิจารณา
ใหระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U แกนักศึกษา และนําเสนอผานหัวหนาสาขาวิชาเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา เชนเดียวกับการประเมินผลรายวิชาอื่น ๆ กอนที่จะรวบรวมผลการ
ประเมินแจงใหศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ 8 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผูกระทําผิด
8.1 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่กระทําผิดหรือรวมกระทําผิดตอระเบียบการ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการ และหรือประกาศฉบับนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาลงโทษตามความ
เหมาะสม
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8.2 กรณีที่นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการลงโทษเนื่องจากการกระทําผิด และไดรับ
การประเมินผลไมผาน ในรายวิชาสหกิจศึกษาจะไมมีสิทธิยื่นขอไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอีก
เวนแตไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ลงนาม

ประสาท สืบคา
(ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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