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ส ำเนำ 
 

 

 
ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 

วำ่ดว้ยกำรจดัระบบสหกิจศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๕๐ 
………….. 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรีเห็นสมควรจดัท ำ ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี วำ่ดว้ยกำรจดัระบบสหกิจศึกษำข้ึน เพื่อใหก้ำรจดัระบบสหกิจศึกษำเป็น           
ไปดว้ยควำมเรียบร้อย อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๗(๒) และ (๑๔) แห่งพระรำชบญัญติัมหำวทิยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี ในกำรประชุม            
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๕ เดือน มภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัน้ี  

ขอ้ท่ี ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวำ่ ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี วำ่ดว้ยกำร
จดัระบบสหกิจศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  

ขอ้ท่ี ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชถ้ดัจำกวนัประกำศเป็นตน้ไป 
ขอ้ท่ี ๓ บรรดำควำมในขอ้บงัคบั ระเบียบ ค ำสั่ง มติ หรือประกำศอ่ืนใดในส่วนท่ีก ำหนด

ไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ีหรือ ซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
ขอ้ท่ี ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี  
“มหำวทิยำลยั” หมำยควำมวำ่ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 
“อธิกำรบดี” หมำยควำมวำ่ อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 
“คณะ” หมำยควำมวำ่ ส่วนรำชกำรระดบั คณะท่ีเปิดสอนหลกัสูตรปริญญำตรี และ

บณัฑิตศึกษำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี และใหห้มำยรวมถึง วทิยำเขต ส ำนกั สถำบนั                      
ท่ีจดักำรเรียนกำรสอน ซ่ึงมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ  

“คณบดี” หมำยควำมวำ่ หวัหนำ้ส่วนรำชกำรระดบัคณะ ในมหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี         
รำชมงคลธญับุรี และใหห้มำยรวมถึง ผูอ้  ำนวยกำรวทิยำเขต ส ำนกั สถำบนั ท่ีจดักำรเรียนกำรสอน ซ่ึงมี
ฐำนะเทียบเท่ำคณะ  

“ภำควชิำ” หมำยควำมวำ่ ภำควชิำหรือหน่วยงำนท่ีเรียกช่ือเป็นอยำ่งอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ
ภำควชิำในสังกดัคณะ และใหห้มำยรวมถึงสำขำวชิำท่ีข้ึนตรงต่อคณะ ของมหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี                   
รำชมงคลธญับุรี 
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“ระบบสหกิจศึกษำ” หมำยควำมวำ่ ระบบกำรศึกษำท่ีเนน้กำรปฎิบติังำนในส่วนรำชกำร
ของรัฐ หรือ สถำนประกอบกำรของเอกชน ท่ีเขำ้ร่วมระบบสหกิจศึกษำ ของมหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี            
รำชมงคลธญับุรี โดยใหมี้กำรเสนองำนใหก้บันกัศึกษำล่วงหนำ้ และนกัศึกษำไดเ้ลือกปฎิบติังำนตำมท่ี
นกัศึกษำมีควำมถนดัเป็นหลกัสูตรส ำหรับนกัศึกษำภำยในคณะ และส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

“วชิำสหกิจศึกษำ” หมำยควำมวำ่ วชิำท่ีนกัศึกษำจะตอ้งปฎิบติังำนจริงอยำ่งเป็นระบบ             
ในส่วนรำชกำรของรัฐหรือสถำนประกอบกำรของเอกชน เป็นระยะเวลำหน่ึงภำคกำรศึกษำ 

“นกัศึกษำ” มำยควำมวำ่ นกัศึกษำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี ท่ีเขำ้รับ
กำรศึกษำระดบัปริญญำตรีและระดบับณัฑิตศึกษำท่ีลงทะเบียนรำยวชิำสหกิจศึกษำ 

“สถำนประกอบกำร” หมำยควำมวำ่ ส่วนรำชกำรของรัฐหรือสถำนประกอบกำรของ
เอกชนท่ีเขำ้ร่วมระบบสหกิจศึกษำ ของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 

“ท่ีปรึกษำในสถำนประกอบกำร” หมำยควำมวำ่ บุคลำกรท่ีส่วนรำชกำรของรัฐหรือ             
สถำนประกอบกำรของเอกชนมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ท่ีดูแลและใหค้ ำปรึกษำกำรปฎิบติังำนแก่นกัศึกษำ 

ขอ้ท่ี ๕ ใหม้หำวทิยำลยัมอบหมำยหน่วยงำนรับผดิชอบระบบสหกิจศึกษำ  ไดแ้ก่  
(๑)  ฝ่ำยสหกิจศึกษำ  ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีใน

กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนระบบสหกิจศึกษำของวทิยำลยั 
 (๒) ส ำนกังำนสหกิจศึกษำประจ ำคณะ มีหนำ้ท่ีใหก้ำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนระบบ            
สหกิจศึกษำของคณะ 

ทั้งน้ี อ ำนำจและหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลยั 
ขอ้ท่ี ๖ ใหม้หำวทิยำลยัแต่งตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพื่อรับผดิชอบกำร

ปฎิบติังำนระบบสหกิจศึกษำ และมีขอบอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 
 (๑) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระบบสหกิจศึกษำของมหำวทิยำลยั เพื่อท ำหนำ้ท่ีให้
ค  ำปรึกษำ ช้ีแนะ ใหค้วำมเห็นชอบกำรพฒันำ และปรับปรุงรูปแบบ ระเบียบ เก่ียวกบัระบบสหกิจศึกษำ 
 (๒) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระบบสหกิจศึกษำประจ ำคณะตำมค ำเสนอของคณะ 
เพื่อท ำหนำ้ท่ีให้ค  ำปรึกษำ ช้ีแนะ และใหค้วำมเห็นชอบในกำรบริหำรงำนระบบสหกิจศึกษำของคณะ 
 (๓) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรระบบสหกิจศึกษำของมหำวทิยำลยั เพื่อใหท้  ำหนำ้ท่ี
สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนระบบสหกิจศึกษำของมหำวทิยำลยั 
 ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บกำรแต่งตั้งตำมวรรคหน่ึงใหมี้อ ำนำจและหนำ้ท่ี เป็นไปตำมประกำศของ
มหำวทิยำลยั 
 ขอ้ท่ี ๗ มหำวทิยำลยัมอบหมำยคณะใหมี้อ ำนำจแต่งตั้งคณะบุคคล หรือบุคคลหน่ึงบุคคล 
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ใดตำมค ำเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระบบสหกิจศึกษำประจ ำคณะ  เพื่อรับผิดชอบกำรปฎิบติังำน             
ระบบสหกิจศึกษำ และมีขอบอ ำนำจหนำ้ท่ี  ดงัน้ี 
 (๑) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบสหกิจศึกษำประจ ำคณะ ท ำหนำ้ท่ีในกำรประสำนงำน
ระบบสหกิจศึกษำประจ ำคณะ 
 (๒) อำจำรยป์ระสำนงำนระบบสหกิจศึกษำประจ ำภำควิชำ  แต่งตั้งจำกอำจำรยป์ระจ ำ
แต่ละภำควชิำในคณะ  เพื่อใหท้  ำหนำ้ท่ีประสำนงำนและใหค้  ำปรึกษำนกัศึกษำของภำควชิำนั้น 
 (๓) อำจำรยนิ์เทศ  แต่งตั้งจำกอำจำรยป์ระจ ำภำควชิำ  ให้ท ำหนำ้ท่ีนิเทศ และประเมินผล
นกัศึกษำ 
 ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บกำรแต่งตั้งตำมวรรคหน่ึง  ใหมี้อ ำนำจและหนำ้ท่ีเป็นไปตำมประกำศของ
มหำวทิยำลยั  
 ขอ้ท่ี ๘ นกัศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนวิชำสหกิจศึกษำ  ตอ้งมีคุณสมบติัครบ  ดงัน้ี 
 (๑) เป็นนกัศึกษำหลกัสูตรปริญญำตรีและบณัฑิตศึกษำซ่ึงก ำลงัศึกษำอยู ่โดยผำ่น
กำรศึกษำในหมำวทิยำลยัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหน่วยกิต  ตำมหลกัสูตรกำรศึกษำนั้น            
และมีเวลำกำรศึกษำเหลืออยูไ่ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงภำคกำรศึกษำ 
 (๒) มีระดบัคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวำ่ ๒.๐๐ ส ำหรับหลกัสูตรปริญญำตรี หรือมีระดบั
คะแนนเฉล่ียไม่ต ่ำกวำ่ ๓.๐๐ ส ำหรับหลกัสูตรบณัฑิตศึกษำ  ในภำคกำรศึกษำก่อนไปปฎิบติังำนสหกิจศึกษำ 
 (๓) ตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำคุณสมบติั  โดยภำควชิำตน้สังกดัของนกัศึกษำตำมเกณฑท่ี์
คณะก ำหนด 
 (๔) ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรปฎิบติังำนในสถำนประกอบกำร 
 กรณีท่ีนกัศึกษำขำดคุณสมบติัตำมวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระบบสห
กิจศึกษำ ประจ ำคณะเป็นผูพ้ิจำรณำเป็นกำรเฉพำะรำย ให้มีสิทธ์ิเขำ้เป็นนกัศึกษำสหกิจศึกษำได ้ตำมควำม
เหมำะสม 
 กรณีท่ีนกัศึกษำขำดคุณสมบติัตำม (๓) และ (๔) ไม่สำมรถลงทะเบียนเรียนวชิำสหกิจ
ศึกษำได ้ใหด้ ำเนินกำรตำมหลกเกณฑส์ ำเร็จกำรศึกษำครบตำมหลกัสูตรของหมำวทิยำลยั 
 ขอ้ท่ี ๙ นกัศึกษำท่ีมีคุณสมบติัตำมขอ้ ๘ ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิำสหกิจศึกษำ และ
ปฎิบติัตำมขั้นตอนของระบบสหกิจศึกษำตำมท่ีคณะก ำหนด 
 ขอ้ ๑๐ มหำวทิยำลยัจดัระบบกำรศึกษำสหกิจเป็นระบบทวิภำค โดยนกัศึกษำตอ้งไป
ปฎิบติังำนในสถำนประกอบกำรเป็นระยะเวลำหน่ึงภำคกำรศึกษำ ทั้งน้ี ใหอ้ยูภ่ำยใตบ้งัคบั ขอ้ ๘ (๑) ขอ้ ๑๑ 
นกัศึกษำตอ้งถือปฎิบติัตำมขอ้บงัคบัน้ี คือ 
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-๔- 
 
 (๑) ปฎิบติังำนในสถำนประกอบกำรเสมือนหน่ึงพนกังำนชัว่ครำวของสถำน
ประกอบกำรในต ำแหน่งตำมท่ีภำควชิำเห็นวำ่เหมำะสมกบัควำมรู้ควำมสำมำรถของนกัศึกษำ 
 (๒) ปฎิบติัตนตำมระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนประกอบกำรอยำ่งเคร่งครัด
ทุกประกำร ในระหวำ่งปฎิบติังำน 
 (๓) รับผิดชอบงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกสถำนประกอบกำร อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ  
 (๔) ปฎิบติังำนเตม็เวลำตำมท่ีสถำนประกอบกำรก ำหนด และไม่สำมำรถลงทะเบียน
เรียนวชิำอ่ืนได ้ 
 กรณีนกัศึกษำภำคสมทบท่ีมีและท่ีมีงำนประจ ำท ำอยู ่ใหด้ ำเนินกำรตำมประกำศของคณะ 
 ขอ้ท่ี ๑๒ เม่ือประกำศผลกำรคดัเลือก จำกสถำนประกอบกำรแลว้ นกัศึกษำทุกคนตอ้ง
ไปปฎิบติังำนในสถำนประกอบกำรนั้น จะเล่ือนกำรไปปฎิบติังำนไม่ได ้
 เวน้แต่กรณี  เม่ือมีเหตุจ ำเป็นสุดวสิัย นกัศึกษำสำมำรถขอเล่ือนกำรปฎิบติังำนได ้ โดย
ตอ้งยืน่ค  ำร้องผำ่นอำจำรยป์ระสำนงำนระบบสหกิจศึกษำประจ ำภำควชิำ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ระบบสหกิจศึกษำประจ ำคณะพิจำรณำอนุมติั 
 ขอ้ท่ี ๑๓ ภำยใตบ้งัคบัขอ้ ๘ (๒)  และขอ้ ๑๒ วรรคสอง  นกัศึกษำไม่สำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนวชิำท่ียงัมิไดล้งทะเบียนเรียนมำก่อน  แต่สำมำรถลงทะเบียนซ ้ ำในรำยวชิำบงัคบั หรือ
ลงทะเบียนเรียนรำยวชิำอ่ืนแทนในรำยวชิำเลือกท่ีเคยลงทะเบียนเรียนมำก่อนได ้ 
 ขอ้ท่ี ๑๔ กำรประเมินผลและกำรวดั ใหเ้ป็นไปตำมท่ีประกำศของมหำวทิยำลยั   
 ขอ้ท่ี ๑๕ นกัศึกษำท่ีไม่ผำ่นเกณฑก์ำรประเมินผลตำมประกำศของมหำวทิยำลยั  ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนซ ้ ำวชิำสหกิจศึกษำอีกจนกวำ่จะผำ่น  จึงถือวำ่ศึกษำครบตำมหลกัสูตรของมหำวทิยำลยั 
 ขอ้ ๑๖ คณะอำจขอตวันกัศึกษำกลบัจำกสถำนประกอบกำรก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำโดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสหกิจศึกษำประจ ำคณะ ในกรณีดงัน้ี  
 (๑) นกัศึกษำกระท ำควำมผดิหรือร่วมกระท ำผดิท่ีสำมำรถพิสูจน์ได ้หรือปร ำฤติตนไม่
เหมำะสมอนัจะก่อให้เกิดควำมเส่ือมเสียต่อสถำนประกอบกำรหรือมหำวทิยำลยั 
 (๒) นกัศึกษำไดรั้บกำรมอบหมำยงำนท่ีไม่เหมำะสมอนัจะก่อใหเ้กิดควำมเส่ือสมเสีย
ต่อสถำนประกอบกำรหรือมหำวทิยำลยั 
 (๓) สถำนประกอบกำรแจง้ควำมประสงคข์อใหน้กัศึกษำยติุกำรปฎิบติังำน โดยไม่ใช่
ควำมผดิของนกัศึกษำ 
 (๔) มีเหตุจ ำเป็นทำงดำ้นอ่ืน ท่ีคณะเห็นชอบใหน้กัศึกษำกลบัจำกสถำนประกอบกำร 
ก่อนระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 กรณีเหตุตำม (๑) ใหพ้ิจำรณำใชข้อ้ ๑๗  
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-๕- 
 
 กรณีเหตุตำม (๒) (๓) และ (๔) ให้อำจำรยวนิ์เทศพิจำรณำให้นกัศึกษำมีสิทธ์ิไดรั้บ
กำรประเมินผลรำยวิชำ โดยเสนอให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสหกิจศึกษำประจ ำคณะ พิจำรณำให้ควำม            
เห็นชอบ  หรือให้ตณะด ำเนินกำรหำสถำนประกอบกำรใหม่ โดยนับระยะเวลำท่ีปฎิบติัล่วงมำแลว้รวม
ระยะเวลำท่ีปฎิบติังำนใหม่ดว้ย 
 ขอ้ ๑๗ กำรลงโทษนกัศึกษำท่ีกระท ำผดิต่อระเบียบกำรปฎิบติังำนของสถำน
ประกอบกำรและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี  ใหน้กัศึกษำไดรั้บกำรประเมิน ไม่ผำ่น และใหค้ณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ระบบสหกิจศึกษำประจ ำคณะ พิจำรณำลงโทษ เป็น ๔ สถำน ดงัน้ี 
  (๑) วำ่กล่ำวตกัเตือน 
 (๒) ท ำทณัฑบ์น 
 (๓) ตดัคะแนนควำมประพฤติ 
 (๔) ท ำกิจกรรมเพื่อใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรม 
 กำรพิจำรณำโทษใน (๒) (๓) และ (๔) ใหท้  ำเป็นหนงัสือ และเชิญบิดำมำรดำหรือ
ผูป้กครองมำรับทรำบควำมผิดและรับรองกำรลงโทษไวด้ว้ย ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตำมประกำศของคณะ 
 ขอ้ ๑๘ ใหอ้ธิกำรบดีเป็นผูรั้กษำกำรตำมขอ้บงัคบัน้ีและมีอ ำนำจวนิิจฉยัตีควำม 
เพื่อใหก้ำรปฎิบติัตำมขอ้บงัคบัเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
    ประกำศ   ณ   วนัท่ี  ๒๐  เดือน กุมภำพนัธ์   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ประกำศมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 

เร่ือง  หน่วยงำนและบุคลำกรท่ีรับผดิชอบงำนสหกิจศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมระบบสหกิจศึกษำ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี          
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปในแนวเดียวกัน อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๕ และ ข้อ ๖ แห่ง 
ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ว่ำดว้ย “กำรจดักำรระบบสหกิจศึกษำ” จึงให้มีขอ้ก ำหนด
ภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ  ของหน่วยงำนและบุคลำกร ตำมประกำศของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี
ไวด้งัต่อไปน้ี  
 ขอ้ท่ี ๑ หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ 
  (๑) ฝ่ำยสหกิจศึกษำ ส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ี
ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำพฒันำและปรับปรุงรูปแบบสหกิจศึกษำ  เป็นหน่วยงำนกลำง
ประสำนงำนระหว่ำงคณะ  สถำนประกอบกำร  นกัศึกษำและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นศูนยก์ลำงฐำนขอ้มูล
สหกิจศึกษำ กำรประชำสัมพนัธ์ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำในภำพรวมของมหำวิทยำลยั 
  (๒) ส ำนักงำนสหกิจศึกษำประจ ำคณะ  มีหน้ำท่ีในกำรพฒันำรูปแบบสหกิจศึกษำ
รับผิดชอบประสำนงำนระหว่ำงนักศึกษำ คณำจำรย ์และสถำนประกอบกำรท่ีเขำ้ร่วมสหกิจศึกษำ  ในกำร
เตรียมควำมพร้อมนกัศึกษำ กำรจดัส่งนกัศึกษำไปปฎิบติังำนในสถำนประกอบกำร และ กำรจดักิจกรรมเสริม
เพื่อประเมินผลกำรปฎิบติังำนของนกัศึกษำ 
 ขอ้ท่ี ๒ บุคลำกรท่ีรับผิดชอบ 
  (๑ ) คณะกรรมกำรสห กิจศึกษำ  มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลธัญ บุ รี
คณะกรรมกำรท่ีมหำวิทยำลัยแต่งตั้ งเพื่ อท ำหน้ำท่ีให้ค  ำปรึกษำช้ีแนะให้ควำมเห็นชอบกำรพัฒนำ                      
และปรับปรุงรูปแบบระเบียบเก่ียวกบัสหกิจศึกษำ  ของมหำวทิยำลยั 
  (๒) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสหกิจศึกษำประจ ำคณะ  คณะกรรมกำรท่ีได้รับ         
กำรแต่งตั้งจำกคณะ ท ำหนำ้ท่ีใหค้  ำปรึกษำ ช้ีแนะและใหค้วำมเห็นชอบในกำรบริหำรงำนสหกิจศึกษำของคณะ 
 
 
 
 

patchara_kh
Typewritten text
20



ส ำเนำ 
 

๒ 
  (๓) เจำ้หน้ำท่ีปฎิบติัสหกิจศึกษำ ฝ่ำยสหกิจศึกษำ ขำ้รำชกำรสังกดัฝ่ำยสหกิจศึกษำ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ท่ีได้รับมอบหมำย ให้ท ำหน้ำท่ีในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน            
สหกิจศึกษำของมหำวิทยำลัยพัฒนำและปรับปรุงรูปแบบสหกิจศึกษำประสำนงำนระหว่ำงคณะ                          
สถำนประกอบกำร นักศึกษำ  และ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจดัท ำฐำนขอ้มูลสหกิจศึกษำ  กำรประชำสัมพนัธ์
ติดตำมและประเมินผล กำรจดัสหกิจศึกษำของมหำวทิยำลยัในภำพรวม 
  (๔) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกิจศึกษำประจ ำคณะอำจำรย์หรือเจ้ำหน้ำท่ี                        
ท่ีได้รับกำรแต่งตั้ งจำกคณะให้ปฎิบัติงำนสหกิจศึกษำ ณ ส ำนักงำนสหกิจศึกษำประจ ำคณะมีหน้ำท่ี                       
ให้ค  ำปรึกษำแก่นักศึกษำเก่ียวกับระบบสหกิจศึกษำกำรสมคังำน  กำรเลือกสถำนประกอบกำร และอ่ืนๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษำตลอดจนประสำนงำนอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัคณำจำรยแ์ละสถำนประกอบกำร
อยำ่งไกลชิ้ด 
  (๕) อำจำรย์ประสำนงำนสหกิจศึกษำประจ ำภำคอำจำรย์ประจ ำภำควิชำ ท่ีได้รับ              
กำรแต่งตั้งจำกคณะใหท้ ำหนำ้ท่ี  ดงัน้ี  
   ๑. พิจำรณำคุณสมบติัของนกัศึกษำร่วมกบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำก่อนไป
ปฎิบติังำนสหกิจศึกษำ 
   ๒. พิจำรณำรับรองคุณภำพงำนท่ีไดรั้บกำรเสนอจำกสถำนประกอบกำร 
   ๓. ใหค้  ำปรึกษำนกัศึกษำในกำรเลือกสถำนประกอบกำร 
   ๔. ประสำนงำนกำรจัด กิจกรรมสหกิจศึกษำภำยหลังนัก ศึกษำกลับ            
จำกสถำนประกอบกำร  โดยภำควชิำอำจมีกำรก ำหนดใหป้ระชุมน ำเสนอผลงำน 
   ๕. จดัอำจำรยอ์อกนิเทศนกัศึกษำในแต่ละภำควชิำตำมสัดส่วนท่ีคณะก ำหนด 
   ๖. จดัประชุมอำจำรยใ์นภำควชิำเก่ียวกบักำรนิเทศ 
   ๗. ประสำนงำนเร่ืองกำรเบิกจ่ำยค่ำนิเทศนกัศึกษำประจ ำภำควชิำ 
   ๘. บนัทึกและติดตำมผลกำรออกนิเทศงำนของอำจำรยใ์นภำควชิำ 
  (๖) อำจำรยนิ์เทศ  อำจำรยป์ระจ ำภำควชิำท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหท้  ำหนำ้ท่ีอำจำรย์
นิเทศในสังกดัแต่ละภำควชิำท ำหนำ้ท่ีดงัน้ี  
   ๑. นิเทศงำนระหว่ำงนักศึกษำปฎิบติังำน ณ สถำนประกอบกำรอย่ำงน้อย             
๔ คร้ัง ต่อนักศึกษำ ๑ คน ในกรณีท่ีไม่สำมำรถนิเทศงำนได้ถึง ๔ คร้ัง ให้อำจำรยนิ์เทศท ำบนัทึกช้ีแจง                
ถึงคณบดีหรือผู ้อ  ำนวยกำรวิทยำเขตเพื่อน ำเข้ำคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสหกิจศึกษำประจ ำคณะหรือ                
วทิยำเขตพิจำรณำ  
   ๒. ร่วมกบัภำควชิำประเมินผลกำรศึกษำของนกัศึกษำในรำยวชิำสหกิจศึกษำ 
   ๓. ใหค้  ำปรึกษำนกัศึกษำในระหวำ่งปฎิบติังำนสหกิจศึกษำ 
   ๔. ใหค้  ำแนะน ำแก่สถำนประกอบกำรในกำรจดัหำต ำแหน่งหนำ้ท่ีท่ีเหมำะสม
กบันกัศึกษำตำม ขอ้ ๑๐ (๑) 
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ส ำเนำ 
 

๓ 
 

  (๗) เจำ้หนำ้ท่ีปฎิบติังำนสหกิจศึกษำ (ฝ่ำยสนบัสนุน) ในหน่วยงำนต่ำงๆ สังกดัคณะ
หรือวิทยำเขตมีหนำ้ท่ีประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงกำรสหกิจศึกษำและด ำเนินงำนให้
กำรสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรใหเ้ป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้งเรียบร้อย 
  (๘) เจำ้หน้ำท่ีปฎิบติังำนสหกิจศึกษำ (ประจ ำภำควิชำ) บุคลำกรท่ีสังกดัภำควิชำใน
คณะท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัเก็บขอ้มูลประสำนงำน  และอ ำนวยควำมสะดวกแก่สถำนประกอบกำร
อำจำรยนิ์เทศและนกัศึกษำสหกิจศึกษำในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษำทุกดำ้นและด ำเนินงำนตำมหน้ำท่ี      
ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกอำจำรยป์ระสำนงำนสหกิจศึกษำ ประจ ำภำควชิำ และ ประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
 ประกำศ  ณ  วนัท่ี    ๒๐    เดือน กุมภำพนัธ์  พ.ศ.   ๒๕๕๐  
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