ข้อบังคับม หาวิทยาลัยห าดใหญ่
ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา
พ.ศ.2552
.........................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา
34(2) แห่งพ ระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และมติสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2552 จึงกำ�หนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับน ี้เรียกว่า “ข้อบังคับม หาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ให้มผี ลบังคับใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง มติ หรือป ระกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยูก่ ่อนหน้านี้ และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับน ี้
“มหาวิทยาลัย”   
หมายความว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
“คณะกรรมการบริหาร”  
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   “คณะ”  
หมายความว่า คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนและมีระบบสหกิจศึกษา
“คณบดี”  
หมายความว่า คณบดีคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนและมีระบบสหกิจศึกษา
“คณาจารย์”  
หมายความว่า อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ซ ึ่ง
ทำ�หน้าทีห่ ลักทางด้านการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย
“สาขาวิชา”  
หมายความว่า สาขาวิชาในสังกัดค ณะของมหาวิทยาลัย
“อาจารย์ทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา” หมายความวา่ อาจารย์ป ระจำ�สาขาวชิ าซงึ่ ได้รบั ก ารแต่งต งั้ จ ากมหาวิทยาลัยให้เป็นอ าจารย์
ผู้ดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา
“ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา” หมายความวา่ หน่วยงานทมี่ หาวิทยาลัยก �ำ หนดให้รบั ผ ดิ ช อบการด�ำ เนินงานสหกจิ ศ กึ ษา
ของมหาวิทยาลัย
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“สถานประกอบการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการของเอกชนที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
“ระบบสหกิจศึกษา” หมายความว่า ระบบการศึกษาที่เน้นก ารปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงาน
เต็มเวลา โดยมีการเสนองานให้กับนักศึกษาล่วงหน้า และนักศึกษาได้เลือกปฏิบัติงานตามที่มีความถนัดและตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยก ับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ
“วิชาสหกิจศึกษา”
หมายความวา่ รายวิชาทกี่ �ำ หนดไว้ในหลักสูตรสาขาวชิ า โดยนกั ศึกษาจะตอ้ งปฏิบตั งิ านจริงอ ย่าง
เป็นระบบในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา เพื่อนำ�หลักการด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติสู่การ
ปฏิบัตจิ ริงเพื่อให้เป็นผ ู้มคี ุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ต่อไป
ข้อ 5 ให้ม หาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา เพื่อท ำ�หน้าที่บริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา กำ�หนดนโยบาย
ในด้านการปรับปรุงห ลักสูตร กำ�หนดรูปแบบและมาตรฐานการปฏิบัติงานของระบบสหกิจศึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา ประกอบด้วย
5.1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา
5.2 รองอธิการบดีฝ ่ายวิชาการ เป็นประธาน
5.3 คณบดี เป็นก รรมการโดยตำ�แหน่ง  
5.4 ตัวแทนจากสถานประกอบการจำ�นวน 2 คน เป็นกรรมการ
5.5 ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานสหกิจศึกษา เพื่อทำ�หน้าที่ดำ�เนินงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของระบบสหกิจศึกษา ประกอบด้วย
6.1 ผู้อำ�นวยการศูนย์พ ัฒนาอาชีพนักศึกษา เป็นประธาน
6.2 หัวหน้าฝ่ายสหกิจศ ึกษาและการฝึกงาน เป็นรองประธาน  
6.3 หัวหน้าสาขาวิชาหรือผทู้ ี่หัวหน้าสาขาวิชามอบหมาย เป็นกรรมการ  
6.4 อาจารย์ป ระจำ�หลักสูตรสาขาวิชาที่มีระบบสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา สาขาวิชาละหนึ่งคนตามคำ�แนะนำ�ของ
หัวหน้าส าขาวิชา เป็นก รรมการ
6.5 อาจารย์ป ระจำ�ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงานของศูนย์พ ัฒนาอาชีพนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
6.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงานของศูนย์พ ัฒนาอาชีพนักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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ข้อ 7 คณะกรรมการดำ�เนินงานสหกิจศึกษามีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
       7.1 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกีย่ วกบั ก ารด�ำ เนินงานสหกจิ ศกึ ษาเรือ่ งตา่ งๆ การคดั เลือกนกั ศึกษาทจ่ี ะปฏิบตั งิ าน
ในสถานประกอบการ การนเิ ทศงานนักศึกษา การประเมินผ ลการปฏิบตั งิ านของนกั ศึกษา  และการประเมินผ ลการศกึ ษารายวิชาสหกจิ ศ กึ ษา       
7.2 คัดเลือกสถานประกอบการโดยพิจารณาจากการจัดห น่วยงานรองรับ การจัดผูป้ ระสานงานสหกิจศ ึกษา การจัดพ เี่ลี้ยง
และการกำ�หนดตำ�แหน่งงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ
7.3 ดำ�เนินการสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษา ระเบียบปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนโยบายเกี่ยวกับ
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยห าดใหญ่
ข้อ 8  นักศึกษาทลี่ งทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
                8.1 เป็นน ักศึกษาหลักสูตรสี่ปีระดับปริญญาตรี  กำ�ลังศึกษาอยูช่ ั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4
                8.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00  ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือห ากต�่ำกว่า 2.00
ให้ส าขาวิชารับรองว่าสมควรไปปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาได้
          
8.3 ต้องสอบผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาก่อนภาคการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
8.4 ไม่เป็นโรคทเี่ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
8.5 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานทมี่ ีลักษณะเป็นงานประจำ� หรือจัดท ำ�โครงงานตามความยินยอมของสถานประกอบการ
ข้อ 9 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบสหกิจศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยก ำ�หนด
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาสหกิจศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็น
ระยะเวลาไม่น ้อยกว่าหนึ่งภ าคการศึกษา
ข้อ 11 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศ ึกษาต้องปฏิบัติดังนี้
11.1 ปฏิบตั งิ านเสมือนเป็นพ นักงานชวั่ คราวของสถานประกอบการในต�ำ แหน่งต ามทคี่ ณะกรรมการด�ำ เนินงานสหกจิ ศ กึ ษา
และสถานประกอบการเห็นว ่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
11.2 ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
11.3 รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความ
สามารถ กรณีสถานประกอบการมคี วามจำ�เป็นต ้องปรับเปลี่ยนงานและลักษณะงานที่ได้ตกลงกัน จะต้องปรึกษาหารือเพื่อท บทวนร่วมกัน
11.4 ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามทสี่ ถานประกอบการกำ�หนด
รู้คิด รู้ธรรม รู้สำ�เร็จ

251

11.5 จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษามิได้ (ยกเว้นมีความจำ�เป็นให้
พิจารณาเป็นรายบุคคลไป)
ข้อ 12 เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว นักศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จะเลื่อนการไป
ปฏิบัติงานไม่ได้ เว้นแต่กรณีเมื่อมีเหตุจำ�เป็นสุดวิสัย โดยต้องยื่นคำ�ร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำ�สาขาวิชาเพื่อเสนอ
คณะกรรมการดำ�เนินงานสหกิจศึกษาพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 13 การวัดและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 14 ในกรณีที่รายวิชาสหกิจศ ึกษาเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผ ลต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาใหม่อ ีกจนกว่าจะผ่านการประเมินผ ล
ข้อ 15 การขอตัวนักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนครบกำ�หนดระยะเวลาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำ�เนินงาน
สหกิจศึกษา ต้องเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งต ่อไปนี้
15.1 นักศึกษากระทำ�ความผิดห รือร่วมกระทำ�ความผิดที่สามารถพิสูจน์ได้ หรือประพฤติต นไม่เหมาะสมอันจ ะก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย
15.2 มีเหตุจ ำ�เป็นอ ื่นท ี่ต้องให้นักศึกษากลับจากสถานประกอบการก่อนระยะเวลาที่กำ�หนด
กรณีตามข้อ 15.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาพิจารณาให้นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลรายวิชา  โดยเสนอให้คณะ
กรรมการดำ�เนินงานสหกิจศึกษาลงความเห็นชอบและดำ�เนินการหาสถานประกอบการใหม่โดยนับรวมระยะเวลาที่ปฏิบัติงานล่วงมาแล้วกับ
ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานใหม่เข้าด้วยกัน
ข้อ 16 การลงโทษนักศึกษาที่กระทำ�ผิดต ่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการหรือก รณีเหตุตามข้อ 15.1 ให้นักศึกษา
ได้รบั ก ารประเมินผ ล ไม่ผ า่ น และให้ค ณะกรรมการด�ำ เนินงานสหกจิ ศ กึ ษาพจิ ารณาลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยวา่ ด ว้ ยวนิ ยั ข องนกั ศึกษา
ข้อ 17 ให้อ ธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน ี้ และมีอำ�นาจออกประกาศหรือคำ�สั่งเพื่อป ฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ รวมถึง
มีอำ�นาจวินิจฉัยตีความในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
    ประกาศ ณ วันท  ่ี 8  เดือนธนั วาคม พ.ศ.2552
       (ดร.รุง่   แก้วแ ดง)
          นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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