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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา

พ.ศ.2552

.........................................................

  โดยท่ี เป็นการ สมควร ให้ มี ข้อ บังคับ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ว่า ด้วย การ จัดการ ระบบ สห กิจ ศึกษา อาศัย อำานาจ ตาม ความ ใน มาตรา 34 

(2) แห่ง พระ ราช บัญญัติ สถาบัน อุดมศึกษา เอกชน พ.ศ.2546  แก้ไข เพ่ิม เติม (ฉบับ ท่ี 2) พ.ศ.2550 และ มติ สภา มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ใน คราว ประชุม 

คร้ัง ท่ี 4/2552 เม่ือ วัน ท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 จึง กำาหนด ข้อ บังคับ ไว้ ดัง ต่อ ไป น้ี

 ข้อ 1 ข้อ บังคับ น้ี เรียก ว่า “ข้อ บังคับ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ว่า ด้วย การ จัดการ ระบบ สห กิจ ศึกษา พ.ศ. 2552”

 ข้อ 2 ให้ มี ผล บังคับ ใช้ ข้อ บังคับ น้ี ต้ังแต่ ปี การ ศึกษา 2551 เป็นต้น ไป

 ข้อ 3 ให้ ยกเลิก บรรดา ข้อ บังคับ ระเบียบ คำา ส่ัง มติ หรือ ประกาศ อ่ืน ใด ท่ี ใช้ บังคับ อยู่ ก่อน หน้า น้ี  และ ให้ ใช้ ข้อ บังคับ น้ี แทน

 ข้อ 4 ใน ข้อ บังคับ น้ี

  “มหาวิทยาลัย”     หมายความ ว่า มหาวิทยาลัย หาดใหญ่

  “คณะ กรรมการ บริหาร”   หมายความ ว่า คณะ กรรมการ บริหาร มหาวิทยาลัย หาดใหญ่

    “คณะ”    หมายความ ว่า คณะ ท่ี มี การ จัดการ เรียน การ สอน และ มี ระบบ สห กิจ ศึกษา

  “คณบดี”    หมายความ ว่า คณบดี คณะ ท่ี มี การ จัดการ เรียน การ สอน และ มี ระบบ สห กิจ ศึกษา

  “คณาจารย์”    หมายความ ว่า อาจารย์ ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์  รอง ศาสตราจารย์  และ ศาสตราจารย์ ซ่ึง ทำา 

หน้าท่ี หลัก ทาง ด้าน การ สอน และ การ วิจัย ใน มหาวิทยาลัย

  “สาขา วิชา”    หมายความ ว่า สาขา วิชา ใน สังกัด คณะ ของ มหาวิทยาลัย

  “อาจารย์ ท่ี ปรึกษา สห กิจ ศึกษา”  หมายความ ว่า อาจารย์ ประจำา สาขา วิชา ซ่ึง ได้ รับ การ แต่ง ต้ัง จาก มหาวิทยาลัย ให้ เป็น อาจารย์ 

ผู้ ดูแล นักศึกษา สห กิจ ศึกษา

  “ศูนย์ พัฒนา อาชีพ นักศึกษา”  หมายความ ว่า หน่วย งาน ท่ี มหาวิทยาลัย กำาหนด ให้รับ ผิด ชอบ การ ดำาเนิน งาน สห กิจ ศึกษา ของ 

มหาวิทยาลัย
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  “สถาน ประกอบ การ”   หมายความ ว่า หน่วย งาน ของ รัฐ หรือ สถาน ประกอบ การ ของ เอกชน ท่ี เข้า ร่วม ระบบสห กิจ ศึกษา 

 ของ มหาวิทยาลัย

  “ระบบ สห กิจ ศึกษา”   หมายความ ว่า ระบบ การ ศึกษา ท่ี เน้น การ ปฏิบัติ งาน จริง ในสถาน ประกอบ การ ใน ฐานะ พนักงาน เต็ม 

เวลา โดย มี การ เสนอ งาน ให้ กับ นักศึกษา ล่วง หน้า  และ นักศึกษา ได้ เลือก ปฏิบัติ งาน ตาม ท่ี มี ความ ถนัด และ ตรง ตาม สาขา วิชา ท่ี ศึกษา ภาย ใต้ ความ 

ร่วม มือ ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ สถาน ประกอบ การ อย่าง เป็น ระบบ

  “วิชา สห กิจ ศึกษา”   หมายความ ว่า รายวิชา ท่ี กำาหนด ไว้ ใน หลักสูตร สาขา วิชา โดย นักศึกษา จะ ต้อง ปฏิบัติ งาน จริง อย่าง 

เป็น ระบบ ใน สถาน ประกอบ การ เป็น ระยะ เวลา ไม่ น้อย กว่า 1 ภาค การ ศึกษา เพ่ือ นำา หลัก การ ด้าน ความ รู้ ความ สามารถ และ เจตคติ สู่ การ ปฏิบัติ จริง 

เพ่ือ ให้ เป็น ผู้ มี คุณลักษณะ ตาม ท่ี  พึง ประสงค์ ต่อ ไป

 ข้อ 5 ให้ มหาวิทยาลัย แต่ง ต้ัง คณะ กรรมการ ส่ง เสริม สห กิจ ศึกษา เพ่ือ ทำา หน้าท่ี บริหาร จัดการ ระบบ สห กิจ ศึกษา กำาหนด นโยบาย ใน ด้าน 

การ ปรับปรุง หลักสูตร  กำาหนด รูป แบบ และ มาตรฐาน การ ปฏิบัติ งาน ของ ระบบ สห กิจ ศึกษา

 คณะ กรรมการ ส่ง เสริม สห กิจ ศึกษา ประกอบ ด้วย

  5.1 คณะ กรรมการ บริหาร มหาวิทยาลัย เป็น ท่ี ปรึกษา 

  5.2 รอง อธิการบดี ฝ่าย วิชาการ เป็น ประธาน 

  5.3 คณบดี เป็น กรรมการ โดย ตำาแหน่ง  

  5.4 ตัวแทน จาก สถาน ประกอบ การ จำานวน 2 คน เป็น กรรมการ 

  5.5 ผู้ อำานวย การ ศูนย์ พัฒนา อาชีพ นักศึกษา เป็น กรรมการ และ เลขานุการ 

 ข้อ 6 ให้ มหาวิทยาลัย แต่ง ต้ัง คณะ กรรมการ ดำาเนิน งาน สห กิจ ศึกษา เพ่ือ ทำา หน้าท่ี ดำาเนิน งานสห กิจ ศึกษา ตาม มาตรฐาน การ ปฏิบัติงาน 

ของ ระบบ สห กิจ ศึกษา ประกอบ ด้วย

  6.1 ผู้ อำานวย การ ศูนย์ พัฒนา อาชีพ นักศึกษา  เป็น ประธาน 

  6.2 หัวหน้า ฝ่าย สห กิจ ศึกษา และ การ ฝึกงาน  เป็น รอง ประธาน  

  6.3 หัวหน้า สาขา วิชา หรือ ผู้ ท่ี หัวหน้า สาขา วิชา มอบ หมาย เป็น กรรมการ  

  6.4 อาจารย์ ประจำา หลักสูตร สาขา วิชา ท่ี มี ระบบ สห กิจ ศึกษา ของ แต่ละสาขา วิชา สาขา วิชา ละ หน่ึง คน ตาม คำา แนะนำา ของ หัวหน้า 

สาขา วิชา เป็น กรรมการ 

  6.5 อาจารย์ ประจำา ฝ่าย สห กิจ ศึกษา และ การ ฝึกงานของ ศูนย์ พัฒนา อาชีพ นักศึกษา เป็นกรรมการ และ เลขานุการ 

  6.6 เจ้า หน้าท่ี ฝ่าย สห กิจ ศึกษา และ การ ฝึกงานของ ศูนย์ พัฒนา อาชีพ นักศึกษา เป็นผู้ ช่วย เลขานุการ 
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 ข้อ 7 คณะ กรรมการ ดำาเนิน งาน สห กิจ ศึกษา มี อำานาจ หน้าท่ี ดัง ต่อ ไป น้ี

        7.1 ส่ง เสริม สนับสนุน และ ประสาน งาน เก่ียว กับ การ ดำาเนิน งาน สห กิจ ศึกษา เร่ือง ต่างๆ การ คัด เลือก นักศึกษา ท่ี จะ ปฏิบัติ งาน 

ใน สถาน ประกอบ การ การ นิเทศ งานนักศึกษา การ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ นักศึกษา  และ การ ประเมิน ผลการ ศึกษา รายวิชา สห กิจ ศึกษา       

   7.2 คัด เลือก สถาน ประกอบ การ โดย พิจารณา จาก การ จัด หน่วย งาน รองรับ การ จัดผู้ ประสาน งาน สห กิจ ศึกษา การ จัด พ่ี เล้ียง และ 

การ กำาหนด ตำาแหน่ง งาน ของนักศึกษา ใน สถาน ประกอบ การ

   7.3 ดำาเนิน การ สห กิจ ศึกษา ให้ เป็น ไป ตาม มาตรฐาน สห กิจ ศึกษา ระเบียบ ปฏิบัติ งานสห กิจ ศึกษา และ นโยบาย เก่ียว กับ สห กิจ 

ศึกษา ของ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่

 ข้อ 8 นักศึกษา ท่ี ลง ทะเบียน เรียน รายวิชา สห กิจ ศึกษา ต้อง เป็น ผู้ ท่ี มี คุณสมบัติ ดังน้ี

                8.1 เป็น นักศึกษา หลักสูตร ส่ี ปี ระดับ ปริญญา ตรี  กำาลัง ศึกษา อยู่ ช้ัน ปี ท่ี 3 หรือ ช้ัน ปี ท่ี 4 

                8.2 มี ระดับ ผล การ เรียน เฉล่ีย สะสม ไม่ ต่ำา กว่า 2.00  ใน ภาค การ ศึกษา ก่อน ไปปฏิบัติ งาน สห กิจ ศึกษา หรือ หาก ต่ำา กว่า 2.00 ให้ 

สาขา วิชา รับรอง ว่า สมควร ไปปฏิบัติ งาน สห กิจ ศึกษา ได้

           8.3 ต้อง สอบ ผ่าน รายวิชา เตรียม ความ พร้อม สห กิจ ศึกษา ก่อน ภาค การ ศึกษา รายวิชาสห กิจ ศึกษา

  8.4 ไม่ เป็น โรค ท่ี เป็น อุปสรรค ต่อ การ ปฏิบัติ งาน ใน สถาน ประกอบ การ

  8.5 นักศึกษา ต้อง ปฏิบัติ งาน ท่ี มี ลักษณะ เป็น งาน ประจำา หรือ จัด ทำา โครง งาน ตามความ ยินยอม ของ สถาน ประกอบ การ

 ข้อ 9 นักศึกษา ท่ี มี คุณสมบัติ ตาม ข้อ 8 ต้อง ลง ทะเบียน เรียน รายวิชา สห กิจ ศึกษา และ ปฏิบัติ ตาม ข้ัน ตอน ของ ระบบ สห กิจ ศึกษา ตาม ท่ี 

มหาวิทยาลัย กำาหนด

 ข้อ 10 มหาวิทยาลัย จัด ระบบ การ ศึกษา สห กิจ ศึกษา เป็น ระบบ ทวิภาค โดย นักศึกษา ต้อง ปฏิบัติ งาน ใน สถาน ประกอบ การ เป็น ระยะ เวลา 

ไม่ น้อย กว่า หน่ึง ภาค การ ศึกษา 

 ข้อ 11 นักศึกษา ท่ี ลง ทะเบียน เรียน รายวิชา สห กิจ ศึกษา ต้อง ปฏิบัติ ดังน้ี

  11.1 ปฏิบัติ งาน เสมือน เป็น พนักงาน ช่ัวคราว ของ สถาน ประกอบ การ ใน ตำาแหน่ง ตาม ท่ีคณะ กรรมการ ดำาเนิน งาน สห กิจ ศึกษา และ 

สถาน ประกอบ การ เห็น ว่า เหมาะ สม กับความ รู้ ความ สามารถ ของ นักศึกษา

  11.2 ปฏิบัติ ตน ตาม ระเบียบ การ บริหาร งาน บุคคล ของ สถาน ประกอบ การ อย่าง เคร่งครัด

  11.3รับ ผิด ชอบ งาน ท่ี ได้ รับ มอบ หมาย จาก ข้อ ตกลง ร่วม กัน ระหว่าง สถาน ประกอบ การและ มหาวิทยาลัย อย่าง เต็ม ความ สามารถ 

กรณี สถาน ประกอบ การ มี ความ จำาเป็น ต้องปรับ เปล่ียน งาน และ ลักษณะ งาน ท่ี ได้ ตกลง กัน จะ ต้อง ปรึกษา หารือ เพ่ือ ทบทวนร่วม กัน

  11.4 ปฏิบัติ งาน เต็ม เวลา ตาม ท่ี สถาน ประกอบ การ กำาหนด
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  11.5 จะ ลง ทะเบียน เรียน รายวิชา อ่ืน ใน ภาค การ ศึกษา ท่ี ลง ทะเบียน เรียน วิชา สห กิจ ศึกษามิได้  (ยกเว้น มี ความ จำาเป็น ให้ พิจารณา 

เป็น ราย บุคคล ไป)

 ข้อ 12 เม่ือ นักศึกษา ได้ ผ่าน การ พิจารณา คัด เลือก แล้ว นักศึกษา ทุก คน ต้อง ไป ปฏิบัติ งาน ใน สถาน ประกอบ การ จะ เล่ือน การ ไป ปฏิบัติ งาน 

ไม่ ได้ เว้น แต่ กรณี เม่ือ มี เหตุ จำาเป็น สุดวิสัย โดย ต้อง ย่ืน คำาร้อง ผ่าน อาจารย์ ท่ี ปรึกษา สห กิจ ศึกษา ประจำา สาขา วิชา เพ่ือ เสนอ คณะ กรรมการ ดำาเนิน งาน 

สห กิจ ศึกษา พิจารณา อนุมัติ

 ข้อ 13 การ วัด และ ประเมิน ผล รายวิชา สห กิจ ศึกษา ให้ เป็น ไป ตาม ท่ี กำาหนด ไว้ ใน หลักสูตร

 ข้อ 14 ใน กรณี ท่ี รายวิชา สห กิจ ศึกษา เป็น รายวิชา บังคับ ใน หลักสูตร นักศึกษา ท่ี ไม่ ผ่าน เกณฑ์ การ ประเมิน ผล ต้อง ลง ทะเบียน เรียน รายวิชา 

สห กิจ ศึกษา ใหม่ อีก จนกว่า จะ ผ่าน การ ประเมิน ผล

 ข้อ 15 การ ขอตัว นักศึกษา กลับ จาก สถาน ประกอบ การ ก่อน ครบ กำาหนด ระยะ เวลา โดย ความ เห็น ชอบ จาก คณะ กรรมการ ดำาเนิน งาน สห 

กิจ ศึกษา ต้อง เข้า ข่าย กรณี ใด กรณี หน่ึง ต่อ ไป น้ี

  15.1 นักศึกษา กระทำา ความ ผิด หรือ ร่วม กระทำา ความ ผิด ท่ี สามารถ พิสูจน์ ได้ หรือประพฤติ ตน ไม่ เหมาะ สม อัน จะ ก่อ ให้ เกิด ความ 

เส่ือม เสีย ต่อ สถาน ประกอบ การหรือ มหาวิทยาลัย

  15.2 มี เหตุ จำาเป็น อ่ืน ท่ี ต้อง ให้ นักศึกษา กลับ จาก สถาน ประกอบ การ ก่อน ระยะ เวลา ท่ีกำาหนด

 กรณี ตาม ข้อ 15.2 ให้ อาจารย์ ท่ี ปรึกษา สห กิจ ศึกษา พิจารณา ให้ นักศึกษา มี สิทธิ ได้ รับ การ ประเมิน ผล รายวิชา  โดย เสนอ ให้ คณะ กรรมการ 

ดำาเนิน งาน สห กิจ ศึกษา ลง ความ เห็น ชอบ และ ดำาเนิน การ หาส ถาน ประกอบ การ ใหม่ โดย นับ รวม ระยะ เวลา ท่ี ปฏิบัติ งาน ล่วง มา แล้ว กับ ระยะ เวลา ท่ี ปฏิบัติ 

งาน ใหม่ เข้า ด้วย กัน

 ข้อ 16 การ ลงโทษ นักศึกษา ท่ี กระทำา ผิด ต่อ ระเบียบ การ ปฏิบัติ งาน ของ สถาน ประกอบ การ หรือ กรณี เหตุ ตาม ข้อ 15.1 ให้ นักศึกษา ได้ รับ 

การ ประเมิน ผล ไม่ ผ่าน และ ให้ คณะ กรรมการ ดำาเนิน งาน สห กิจ ศึกษา พิจารณา ลงโทษ ตาม ระเบียบ มหาวิทยาลัย ว่า ด้วย วินัย ของ นักศึกษา

 ข้อ 17ให้ อธิการบดี รักษา การ ตาม ข้อ บังคับ น้ี และ มี อำานาจ ออก ประกาศ หรือ คำา ส่ัง เพ่ือ ปฏิบัติ การ ให้ เป็น ไป ตาม ข้อ บังคับ น้ี รวม ถึง มี อำานาจ 

วินิจฉัย ตีความ ใน กรณี ท่ี มี ปัญหา เก่ียว กับ การ ปฏิบัติ ตาม ข้อ บังคับ น้ี

       ประกาศ ณ วัน ท่ี  8  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

           (ดร.รุ่ง  แก้ว แดง)

             นายก สภา มหาวิทยาลัย หาดใหญ่
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