
 
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
พ.ศ. 255๔ 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศ เรียกว่า “ประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.255๔”  
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 255๔ เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

   “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
   “คณะ” หมายถึง ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และให้
หมายความรวมถึงส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการ
จัดการเรียนการสอน 
   “คณบดี” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับคณะหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทยีบเท่าคณะและท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 
   “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรที่สังกัดคณะ / วิทยาลัย / 
สถาบัน ก าหนด 
   “ผู้อ านวยการ” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับวิทยาลัย / สถาบัน / กอง หรือที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

“กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายถึง งานบริการและสนับสนุน 
การศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
   “คณะกรรมการด าเนินการงานสหกิจศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ
งานสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แต่งตั้ง 

“อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา” หมายถึง อาจารย์ประจ าคณะที่มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์แต่งตั้งให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและนิเทศงานสหกิจศึกษา 

“อาจารย์นิเทศ” หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนราชการที่สังกัด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษา และประเมินผลนักศึกษา 

“รายวิชาสหกิจศึกษา” หมายถึง รายวิชาซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริง 



ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนองานให้กับนักศึกษาล่วงหน้า และนักศึกษามีโอกาสได้เลือก
ปฏิบัติงานตามที่นักศึกษามีความถนัดในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาของการท างานใน
สถานประกอบการ 
   “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 

“เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
   “สถานประกอบการ” หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่เข้า
ร่วมระบบสหกิจศึกษา และเสนองานให้นักศึกษาไปปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ 
   “ที่ปรึกษาสถานประกอบการ” หมายถึง บุคลากรในสถานประกอบการที่เข้าร่วมการ
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการให้ท าหน้าที่ดูแล และให้ค าปรึกษาการ
ปฏิบัติงานแก่นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
   “งานสหกิจศึกษา” หมายถึง งานสหกิจศึกษาภายใต้การบริหารจัดการของกอง
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
   “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดหน่วยกิตการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน ตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลา
ประมาณ 16 สัปดาห์ คิดเป็นปริมาณหน่วยกิต การศึกษาเท่ากับ 6 หน่วยกิต 
   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นยุติ 

 
หมวด 1 

การศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
 

  ข้อ  ๔  คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
๔.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาท่ีสังกัดคณะ /  

วิทยาลัย สถาบัน ในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 3  และชั้นปีที่ 4 หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ยกเว้นหลักสูตรเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในระดับคณะ 
/ วิทยาลัย / สถาบัน) 
   ๔.2 เป็นนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาก่อน
ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือต่ ากว่า 2.00 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / 
วิทยาลัย / สถาบัน 
   ๔.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับ
พักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / 
วิทยาลัย / สถาบัน 
   ๔.4 ไม่กระท าความผิดร้ายแรง ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษา 
สหกิจศึกษา 
   ๔.๕ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

 



ข้อ ๕ ระบบการศึกษาสหกิจศึกษา 
  ๕.1 เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ 

โดยจัดให้มีการเรียน ในสถานศึกษาร่วมกับการส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือ 
   ๕.2 เป็นหลักสูตรบังคับส าหรับนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ ๔ 

  ๕.3 ในกรณีที่นักศึกษาผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจ านวน 
หน่วยกิต การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาจากการไปปฏิบัติงานครั้งที่ 1 

   

ข้อ ๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
   ๖.1 นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๕ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
ภายในเวลาที่กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
   ๖.2 นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนรายวิชาที่สาขาวิชาก าหนด จึงจะได้รับการ
พิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 
   ๖.3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 
   ๖.๔ รายวิชาสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค คิดเป็น
ปริมาณหน่วยกิต เท่ากับ 6 หน่วยกิต และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนได้ในภาคการศึกษานั้น 

  ข้อ ๗ ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   ๗.1 เป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา
หนึ่งๆ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการประมาณ 16 สัปดาห์ โดยที่คณะอาจจะจัด
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 (ยกเว้นหลักสูตรเทียบโอน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในระดับคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน) 
   ๗.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษาตามภาคการศึกษาท่ีคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน สาขาวิชาก าหนด หรือหากมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถ
ไปปฏิบัติงานตามภาคการศึกษาที่สาขาวิชาก าหนดได้ จะต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงการไปปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียน 1 
สัปดาห์ 
   ๗.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการครบตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ ประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีเวลา
ปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ก าหนด หัวหน้างานสหกิจศึกษา อาจพิจารณาร่วมกับ ที่ปรึกษาสถานประกอบการให้
นักศึกษามีสิทธิได้รับการประเมินผลรายวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ / วิทยาลัย / 
สถาบัน 

 
 

 

 

 

 



หมวด ๒ 
ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

 
  ข้อ  ๘  ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

๘.1 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ของ
สถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยงานบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วย
ปฏิบัติงานสารสนเทศหรืออ่ืนๆ ตามที่คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ในสาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักศึกษา 
   ๘.2 ระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
   ๘.3 นักศึกษาจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับก าหนดไว้ชัดเจน และสาขาวิชา
เห็นชอบว่าเป็นงาน ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา 
   ๘.4 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา ตามท่ีสถานประกอบการก าหนด 
                              ๘.๕ กรณีเป็นนักศึกษาภาคสมทบ หากนักศึกษามีงานประจ าท าอยู่แล้วให้นักศึกษา
ประสานงานกับสถานประกอบการ เสนอหัวข้อลักษณะงานที่นักศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติอยู่ หรือให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาก าลังศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน 
 

หมวด ๓ 
ภาระงานสหกิจศึกษา 

     
ข้อ  ๙   หน้าที่คณะกรรมการด าเนินการงานสหกิจศึกษา  มีหน้าที่ดังนี ้

 ๙.๑ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษา 

 ๙.๒ ให้ค าปรึกษาคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา 

 ๙.๓ ให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในด้าน
ต่างๆ 

 ๙.๔ เสนอร่างระเบียบที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
ข้อ ๑๐  ให้คณบดี / ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / 

วิทยาลัย / สถาบัน โดยมีจ านวนตามความเหมาะสมและมีหน้าที่ดังนี้ 
                              ๑๐.๑ พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษา ประสานงานระหว่างนักศึกษาอาจารย์นิเทศ 
และสถานประกอบการที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา 
                              ๑๐.๒ จัดหางานที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา ติดตามและประสานงานนิเทศนักศึกษาใน
สถานประกอบการ 
                              ๑๐.๓ พิจารณารับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ 
                              ๑๐.๔ พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษา 

 



                              ๑๐.๕ ประสานงานและพิจารณานักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการได้
เสนองานมาเพ่ือพิจารณา 

๑๐.๖ จดัท าโครงการเตรียมความพร้อม การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบสหกิจ
ศึกษา และจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

๑๐.๗ จัดกิจกรรมเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดแต่ละ ภาค
การศึกษา เช่น ปัจฉิมนิเทศ การน าเสนอผลปฏิบัติงาน หรือสรุปผลงานของนักศึกษาระบบสหกิจศึกษา 

๑๐.๘ ประสานงานกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา 
๑๐.๙ ร่วมประชาสัมพันธ์ระบบสหกิจศึกษา 
๑๐.๑๐ รายงานผลปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษา 

  ข้อ ๑๑  เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา  รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  ตลอดจนประสานงานอ านวยความ
สะดวกให้กับคณาจารย์และสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด 

ข้อ ๑๒  หัวหน้างานสหกิจศึกษาในระดับคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ที่คณบด/ี ผู้อ านวยการ 
มอบหมายให้ท าหน้าที่ ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ  นักศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / 
สถาบัน 
ประสานงานกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ ๑๓  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จะได้รับการแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อจากคณะให้ท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลรายวิชา 

 
หมวด 4 

การประเมินผลและระดับคะแนน 
 

  ข้อ 1๔  การประเมินผลและระดับคะแนน 
 ๑๔.๑ การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาต่อไปอย่างครบถ้วน 

(ก) ผ่านโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงาน 
(ข) ส่งรายงาน และน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารงาน 

สหกิจศึกษาภายในคณะ หรืออาจมีกิจกรรมอื่น เช่น การประชุมสัมมนา การปัจฉิมนิเทศ 
 ๑๔.๒ การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา ใช้ผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนนตัวอักษร ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
I 
P 
R 
 S 
T 
 U 
 W 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ยังไม่สมสมบูรณ์ (Incomplete) 
ก าลังด าเนินการอยู่ (Inprogress) 
เรียนซ้ าชั้น  (Repeat) 
พอใจ (Satisfactory) 
รับโอน (Transferred) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ถอนรายวิชา (Withdrawal) 



                             ๑๔.๓ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบ่งคะแนนตามสัดส่วน 
ดังนี้ 

(ก) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานโดยที่ 
ปรึกษาในสถานประกอบการ ร้อยละ ๕0 

(ข) ประเมินผลจากการนิเทศ โดยอาจารย์นิเทศ ร้อยละ ๓0 
(ค) ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานและการน าเสนอของนักศึกษา 

โดยคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ร้อยละ 20 
นักศึกษาต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 และผลการประเมินในแต่ละส่วนไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๖0 จึงจะถือว่าผ่าน ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร “S” และถ้าผลการปฏิบัติงานยังไม่สมบูรณ์ให้ได้รับ
ระดับคะแนนตัวอักษร “I” ผลการพิจารณาคะแนนในระยะเวลาที่ก าหนด 

นักศึกษาที่ได้รับการประเมิน “ไม่ผ่าน” ระดับคะแนนตัวอักษร “U” ในรายวิชาสหกิจศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ าจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร “S” 
 

หมวด 5 
การขาดคุณสมบัติและการพิจารณาโทษ 

 
  ข้อ 1๕ การลาออกจากระบบสหกิจศึกษา เมื่อประกาศผลการคัดเลือกสถานประกอบการแล้ว 
นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติงานตามก าหนด จะขอลาออก ขอเปลี่ยนสถานประกอบการ หรือขอเลื่อน
การไปปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และต้องยื่นค าร้องพร้อม
หลักฐานความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นนักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ 
  ข้อ 1๖ การขอลาหยุดระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการขอลาหยุดงาน
ของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด และต้องมีเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบตามก าหนดโดยไม่นับวันลา 
  ข้อ 1๗ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานในสถานประกอบการยกเว้นกรณีเจ็บป่วยจน
ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้เท่านั้น ส าหรับกรณีอ่ืนๆ ต้องยื่นค าร้องขอลากิจหรือขอเลื่อนทั้งนี้ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ หรือหลักฐานมาประกอบการพิจารณา และต้องท ากิจกรรมชดเชยให้ครบถ้วน 
  ข้อ 1๘ นักศึกษาผู้กระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดต่อระเบียบการปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการให้พิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 6 
การยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
  ข้อ 19 นักศึกษาสหกิจศึกษาห้ามยุติการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการก่อนก าหนด เว้นแต่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ / วิทยาลัย / สถาบันในกรณีต่อไปนี้ 

19.๑  นักศึกษากระท าความผิดหรือร่วมกระท าผิดที่สามารถพิสูจน์ได้ และ ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อสถานประกอบการ หรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

 



19.๒  สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอให้นักศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดย
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายในคณะ  / 
วิทยาลัย / สถาบัน 

19.๓  นักศึกษาได้รับการมอบหมายงานจากสถานประกอบการ ในงานที่ไม่ 
เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

19.๔   มีเหตุจ าเป็นทางด้านอื่นๆ 
ข้อ ๒0  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๒0.๑  เมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่ก าหนดและได้รับการประเมินผลให้ผ่านใน
รายวิชาสหกิจศึกษา 

๒0.๒  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาภายใน คณะ/ วิทยาลัย 
/ สถาบัน ให้ลาออกจากแผนการศึกษาระบบสหกิจศึกษาได้ 

๒0.๓  เมื่อท าผิดระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีประกาศ 
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

ประกาศไว้  ณ  วันที่        มีนาคม  พ.ศ. 2555 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 


