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 การ ศึกษา ใน มหาวิทยาลัย ใช้ ระบบ ทวิภาค โดย แบ่ง 

เวลา การ ศึกษา ใน ปี หนึ่งๆ ออก เป็น 2 ภาค ปกติ คือ ภาค ที่ หนึ่ง 

และ ภาค ที่ สอง และ อาจ มี ภาค ฤดู ร้อน ต่อ จาก ภาค ที่ สอง อีก หนึ่ง 

ภาคการ ศึกษา ก็ได้ ภาค การ ศึกษา ปกติ มี ระยะ เวลา ศึกษา ไม่ น้อย 

กว่า 16 สัปดาห์ ภาค ฤดู ร้อน มี ระยะ เวลา การ ศึกษา ไม่ น้อย กว่า  

5 สปัดาห ์แต ่ให ้เพิม่ ชัว่โมง การ ศกึษา ใน แตล่ะ ลกัษณะ วชิา ให ้เทา่กบั 

ภาค ปกต ิภาค ฤด ูรอ้น เปน็ ภาค การ ศกึษา ที ่ไม ่บงัคบั ยกเวน้ หลกัสตูร 

ที่ ได้กำาหนด ให้ ต้อง ศึกษา ภาค ฤดู ร้อน ด้วย

 คำา ว่า “หน่วยกิต” หมาย ถึง หน่วย ที่ แสดง ปริมาณ 

การ ศึกษา ซึ่ง มหาวิทยาลัย จัด ให้ แก่ นักศึกษา

 • วิชา ที่ ใช้ เวลา บรรยาย สัปดาห์ ละ 1 ชั่วโมง หรือ

ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงตลอดหนึ่ง ภาค การ ศึกษา ปกติ มี ค่า เท่ากับ 

1 หน่วยกิต

 • วิชา ที่ ใช้ เวลา ปฏิบัติ ทดลอง 2 หรือ 3 ชั่วโมง ต่อ  

1 สัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมงตลอด หนึ่ง ภาค การ ศึกษา 

ปกติ มี ค่า เป็น 1 หน่วยกิต 

 • วิชาที่ใช้เวลาฝึกงาน หรือฝึกภาคสนาม 3 ถึง  

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาค 

การศกึษาปกต ิมคีา่เทา่กบั 1 หนว่ยกติ ยกเวน้ บาง สาขา วชิา ซึง่ อาจ 

จะ กำาหนด เวลา ให้ เป็น อย่าง อื่น ได้ตามความ เหมาะ สม

การ วัดผล การ ศึกษา

 ลำาดับ  ความ หมาย แต้ม ระดับ คะแนน

  A เยี่ยม (Excellent) 4.00

  B+ ดี มาก (Very Good) 3.50

  B ดี (Good)  3.00

  C+ เกือบ ดี (Fairly Good) 2.50

  C พอใช้ (Fair) 2.00

  D+ อ่อน (Poor) 1.50

  D  อ่อน มาก (Very Poor) 1.00

  F ตก (Failure) 0.00

ระบบการศึกษา

 ใน กรณี ที่ ไม่ สามารถ ประเมิน ผล เป็น สัญลักษณ์ ที่ มี ค่า ระดับ     

ดัง กล่าว ข้าง ต้น ให้ ใช้ สัญลักษณ์ ที่ ไม่มี ค่า ระดับ ดัง ต่อ ไป นี้

 I ยัง ไม่ สมบูรณ์ (Incomplete)

 S พอใจ (Satisfactory)

 U ไม่ พอใจ (Unsatisfactory)

 W การ เพิก ถอน รายวิชา (Withdrawal)

 การ คำานวณ แต้ม ระดับ คะแนน เฉลี่ย ให้ นับ เฉพาะ รายวิชา ที่          

นักศึกษา ลง ทะเบียน เรียน และ ครบ ตาม หลักสูตร และ เป็น วิชา ที่ ได้ มี           

การ วัด และ ได้ ระดับ คะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F
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 หมาย ถึง ระบบ การ ศึกษา ที่ เน้น การ ปฏิบัติ งาน ให้ กับ 

องคก์ร ผู ้ใช ้บณัฑติ อยา่ง ม ีระบบ โดย จดั ให ้ม ีการ เรยีน ใน สถาน ศกึษา 

รว่ม กบั การ จดั ให ้นกัศกึษา ระดบั ชัน้ ป ีที ่3 หรอื ชัน้ ป ีที ่4 ไป ปฏบิตั ิงาน 

จริง ณ องค์กร ผู้ ใช้ บัณฑิต ที่ ให้ ความ ร่วม มือ ใน ฐานะ เป็น พนักงาน 

เต็ม เวลา        

หลักสูตร สห กิจ ศึกษา   
 เป็น ระบบ ทวิภาค โดย แบ่ง เวลา การ ศึกษา ปี หนึ่งๆ ออก 

เป็น 2 ภาค การ ศึกษา คือ ภาค การ ศึกษา ที่ หนึ่ง และ ภาค การ ศึกษา 

ที่สอง มี ระยะ เวลา ภาค การ ศึกษา ละ 16 สัปดาห์ โดย มี ลักษณะ ดังนี้   

   1. สห กิจ ศึกษา เป็น รายวิชา บังคับ มี จำานวน หน่วยกิต 9 

หน่วยกิต ซึ่ง นักศึกษา ต้อง ผ่าน รายวิชา เตรียม สห กิจ ศึกษา ใน ภาค 

การ ศึกษา ก่อน หน้า รายวิชา สห กิจ ศึกษา

 2. จัด ภาค การ ศึกษา ปฏิบัติ สห กิจ ศึกษา สำาหรับ  

นักศึกษา ชั้น ปี ที่ 3 และ นักศึกษา ชั้น ปี ที่ 4 โดย มี การ กำาหนด  

ระยะ เวลา ใน การ ปฏิบัติ งาน ของ ภาค การ ศึกษา สห กิจ ศึกษา ดังนี้

  ภาค การ ศึกษา ที่ 1  มิถุนายน - กันยายน  

  ภาค การ ศึกษา ที่ 2  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

  3. นักศึกษา ที่ ผ่าน กระบวนการ สห กิจ ศึกษา จะ ได้ รับ 

การ ประเมิน ผล จาก อาจารย์ ที่ ปรึกษา สห กิจ ศึกษา 50% และ สถาน 

ระบบสหกิจศึกษา(Co-operativeEducation)

ประกอบ การ 50% โดย การ ประเมิน ผล มี 8 ระดับ A, B+, B, C+, C,  

D+, D และ F 

วัตถุประสงค์ ของ หลักสูตร
 1. เพื่อ เติม ประสบการณ์ ด้าน วิชาชีพ แก่ นักศึกษา

  2.  เพือ่ เสรมิ ทกัษะ นกัศกึษา ดา้น การนำา ทฤษฎ ีไป สู ่ภาค 

ปฏิบัติ ได้ อย่าง เหมาะ สม

   3.  เพื่อ พัฒนา บัณฑิต ให้ มี คุณภาพ และ ตรง ตาม ความ 

ต้องการ ของ ตลาด แรงงาน

  4.  เพื่อ เปิด โอกาส ให้ หน่วย งาน ทั้ง ภาค รัฐ และ เอกชน มี 

ส่วน ร่วม ใน การ พัฒนา คุณภาพ บัณฑิต

 5.  เพื่อ ให้ เกิด การ พัฒนา หลักสูตรและ งาน วิชาการ ของ 

สถาน ศึกษา โดย ใช้ ข้อมูล ที่ ได้ จากการ นิเทศ งาน นักศึกษา ใน สถาน 

ประกอบ การ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 สำาหรับรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ปฏิบัติงาน ณ  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชาและ 

หนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยั สามารถปฏบิตังิาน ณ มหาวทิยาลยั

ได้ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นราย

เดือน พร้อมเงินพิเศษ
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