
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                 

โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้จัดหลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษาขึ้น
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และฝึกฝนทักษะในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การ
จัดระบบสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘   และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์         
ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
   (๓.๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจัดระบบ            
สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   
   (๓.๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจัดระบบ            
สหกิจศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓   
   (๓.๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจัดระบบ            
สหกิจศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
   (๓.๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุน     
สหกิจศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   (๓.๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุน      
สหกิจศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓   

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี ้
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร์ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 “คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง 
และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

  “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งตาม
กฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่
หลักในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

  “ระบบสหกิจศึกษา”   หมายความว่า ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการของเอกชน หรือกับบุคคลที่มีบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย  

 “รายวิชาสหกิจศึกษา”   หมายความว่า รายวิชาซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ  

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย  
   “คณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการ
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินงาน
สหกิจศึกษาของคณะและคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะในแต่ละพ้ืนที่ 
   “อาจารย์นิเทศ” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี ให้ท าหน้าที่
ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
   “สถานประกอบการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน 
หรือบุคคลที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา และยินยอมให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา  
   “ที่ปรึกษาในสถานประกอบการ” หมายความว่า บุคลากรที่หน่วยงานของรัฐ หรือ
สถานประกอบการของเอกชน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล  ให้ค าปรึกษา และประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา 
   “กองสหกิจศึกษา” หมายความว่า กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ข้อ ๕  ให้มหาวิทยาลัยจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน 
หรือบุคคล เพ่ือให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานตามระบบสหกิจศึกษา  
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ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะไปปฏิบัติงานตามระบบสหกิจศึกษาในหน่วยงานของ
รัฐ สถานประกอบการเอกชนหรือกับบุคคลที่ไม่มีบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาตามระบบสหกิจศึกษา  ให้คณะกรรมการด าเนินงาน
สหกิจศึกษามีอ านาจอนุมัติให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชนหรือกับ
บุคคลนั้นได้   

ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
การด าเนินงานระบบสหกิจศึกษา 

 
ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษา โดยมี

องค์ประกอบ  ดังนี้ 
(๗.๑) อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
(๗.๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   เป็นรองประธานกรรมการ 
(๗.๓) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     เป็นกรรมการ 
(๗.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
(๗.๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจ านวนไม่เกิน ๒ คน  เป็นกรรมการ 

   (๗.๖) คณบดีทุกคณะ       เป็นกรรมการ 
   (๗.๗) ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ 
   (๗.๘) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นกรรมการ 

(๗.๙) ผู้อ านวยการกองสหกิจศึกษา    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ข้อ ๘  คณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
            (๘.๑) ก ากับนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานด้านระบบสหกิจศึกษา 
  (๘.๒) ให้ค าปรึกษาแก่คณะเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา  
   (๘.๓) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ หรือออกประกาศที่เกี่ยวกับระบบ     
สหกิจศึกษา  
   (๘.๔) พัฒนารูปแบบระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   (๘.๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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  ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน              
สหกิจศึกษาขึ้น โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเป็นประธาน หัวหน้าสาขาทุกสาขาวิชาที่มี
การจัดการเรียนระบบสหกิจศึกษา ผู้อ านวยการกองสหกิจศึกษาหรือผู้แทน เป็นกรรมการ โดยให้เจ้าหน้าที่
ของคณะที่เก่ียวข้องเป็นเลขานุการ และมีหน้าที่ดังนี้ 
   (๙.๑)  จัดหาสถานประกอบการที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับระบบสหกิจศึกษา
ของคณะ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือ
กับบุคคลที่ไม่มีบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 
   (๙.๒)  พิจารณานักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการก าหนด เพ่ือให้
คณะประกาศผลการคัดเลือกสถานประกอบการให้นักศึกษาทราบ 
   (๙.๓) จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมหรือรายวิชาเตรียมความพร้อม การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา และจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 (๙.๔) ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาระหว่างนักศึกษา 
อาจารย์นิเทศ และสถานประกอบการ 
   (๙.๕) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือน าเสนอและประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 (๙.๖) ประสานงานและด าเนินการเรื่องเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา 
 (๙.๗) ประชาสัมพันธ์ระบบสหกิจศึกษา 
  (๙.๘) รายงานผลการปฏิบัติงานระบบสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาต่อ

คณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษา 
ข้อ ๑๐ ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงาน

สหกิจศึกษา  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ข้อ ๑๑ ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์นิเทศเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
  อาจารย์นิเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
     (๑๑.๑) ต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
     (๑๑.๒) ต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 

หมวด ๒ 
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา 

 
  ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (๑๒.๑) เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีซึ่งก าลังศึกษาอยู่ โดยผ่านการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษานั้น  

 (๑๒.๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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 (๑๒.๓) ผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อม หรือผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง   

ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืน
ได้ในช่วงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ข้อ ๑๔ นักศึกษาต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๑๖ สัปดาห์ 
จึงจะมีสิทธิได้รับการประเมินผลรายวิชา 

ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ อาจารย์นิเทศร่วมกับที่ปรึกษาใน
สถานประกอบการ อาจพิจารณาเสนอให้นักศึกษามีสิทธิได้รับการประเมินผลรายวิชาโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

หมวด ๓ 
ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

 
  ข้อ ๑๕ ลักษณะงานสหกิจศึกษา 

  (๑๕.๑) นักศึกษาต้องออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวของสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยงานหรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาและตรงตามสาขาวิชาที่นักศึกษาก าลังศึกษา 

  (๑๕.๒) ในระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด 

  (๑๕.๓) นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในงานที่สถานประกอบการได้ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นงานที่คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา ให้ความเห็นชอบว่ามีคุณภาพ เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษา 

  (๑๕.๔) นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามท่ีสถานประกอบการก าหนด 
  (๑๕.๕) นักศึกษาอาจได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการตามความเหมาะสม 

หมวด ๔ 
การประเมินผลและระดับคะแนน 

 
ข้อ ๑๖ การประเมินผลและระดับคะแนน 
  (๑๖.๑) การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค

การศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาต่อไปนี้อย่างครบถ้วน  
   (ก) ผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อมหรืออบรมเตรียมความพร้อมและ

ปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงาน 
   (ข) ส่งรายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการด าเนินงาน

สหกิจศึกษาหรืออาจมีกิจกรรมอื่น เช่น การประชุมสัมมนา การปัจฉิมนิเทศ 
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  (๑๖.๒) การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา ใช้ผลการประเมินเป็น
ระดับคะแนนตัวอักษร ดังนี้ 
   (ก) ระดับคะแนน ถ. หรือ W   หมายถึงถอนรายวิชา (Withdrawn) 
                                       (ข) ระดับคะแนน ม.ส. หรือ I  หมายถึงไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   (ค) ระดับคะแนน พ.จ. หรือ S หมายถึงเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
       (ง) ระดับคะแนน ม.จ. หรือ U หมายถึงไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
   (ค) ระดับคะแนน ม.น. หรือ AU หมายถึงไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

  (๑๖.๓) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบ่งคะแนนตามสัดส่วน 
ดังนี้ 

   (ก) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยที่ปรึกษา
ในสถานประกอบการร้อยละ ๕๐  

   (ข) ประเมินผลจากการนิเทศ โดยอาจารย์นิเทศ ร้อยละ ๓๐ 
   (ค) ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานและการน าเสนอของนักศึกษา 

ร้อยละ ๒๐  
 นักศึกษาต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ และผลการประเมินในแต่ละส่วน        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านได้รับระดับคะแนนตัวอักษร “S” และถ้าผลการปฏิบัติงานยังไม่สมบูรณ์
ให้ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร “I” การปรับระดับคะแนนและระยะเวลาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
                   นักศึกษาที่ได้รับการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร “U” ในรายวิชา      
สหกิจศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ าจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษร “S” หรือเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืนทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา ตามที่สาขาวิชาก าหนดซึ่งเทียบเท่าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา     
สหกิจศึกษา 
 ข้อ ๑๗ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ยกเว้นกรณี
เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานหรือ
ใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาเสนอต่ออาจารย์นิเทศ เพ่ือก าหนดกิจกรรมชดเชยให้ครบถ้วน  

หมวด ๕ 
การปฏิบัติงานและการพิจารณาโทษ 

 
 ข้อ ๑๘ เมื่อคณะประกาศผลการคัดเลือกสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชาสหกิจศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบัติงานตามที่คณะก าหนด การขอยกเลิก ขอเปลี่ยนสถานประกอบการ 
หรือขอเลื่อนการปฏิบัติงานไม่สามารถกระท าได้ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจ าเป็น    
อย่างยิ่ง โดยต้องยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มภาคการศึกษา  
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 ข้อ ๑๙ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการขอลาหยุดงานของสถานประกอบการโดย
เคร่งครัด และต้องมีเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบตามก าหนดโดยไม่นับวันลา 
 ข้อ ๒๐ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษทางวินัยกับนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา  

ข้อ ๒๑ การยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาก่อนก าหนด อาจเกิดข้ึนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
 (๒๑.๑) คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษามีความเห็นให้ยุติการปฏิบัติงาน        

สหกิจศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ และก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

         (๒๑.๒) สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษายุติการ
ปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร  

         (๒๑.๓) นักศึกษายื่นความประสงค์ขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เนื่องจากได้รับ
การมอบหมายงานจากสถานประกอบการในงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

   (๒๑.๔) มีเหตุจ าเป็นอื่นที่คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษาเห็นสมควร 
กรณีท่ีนักศึกษาต้องยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการด าเนินงาน

สหกิจศึกษาเป็นผู้พิจารณาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นการเฉพาะรายตามความเหมาะสม 
ข้อ ๒๒ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๒๒.๑) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้ลาออกจากแผนการ

ศึกษาระบบสหกิจศึกษาได้ 
   (๒๒.๒) มหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

หมวด ๖ 
กองทุนสหกิจศึกษา 

 
ข้อ ๒๓  ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินค่าบ ารุงการศึกษาท่ีจัดเก็บจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนใน

รายวิชาสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน  
ดังนี้ 

 (๒๓.๑) จัดสรรเงินจ านวนร้อยละ ๒๐  เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 (๒๓.๒) จัดสรรเงินจ านวนร้อยละ ๑๐  เป็นรายได้ของกองสหกิจศึกษา 
 (๒๓.๓) จัดสรรเงินจ านวนร้อยละ ๗๐  ให้แก่คณะ เพื่อน าเข้าบัญชีกองทุนสหกิจ

ศึกษาของคณะ      

- ๗ - 



ทั้งนี้ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ให้แต่ละคณะใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุน   
สหกิจศึกษาคณะ...” ในกรณีคณะที่มีหลายพ้ืนที่ ให้แต่ละพ้ืนที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์  
โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนสหกิจศึกษาคณะ.....พ้ืนที.่....”  
  ข้อ ๒๔ ให้คณะและคณะในแต่ละพ้ืนที่จัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาขึ้น โดยมีรายได้และ
ทรัพย์สินของกองทุน ดังนี้ 
   (๒๔.๑) เงินที่ได้รับจากการจัดสรรของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าด าเนินการ         
สหกิจศึกษา ตามข้อ (๒๓.๓)  
   (๒๔.๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้ 
   (๒๔.๓) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
   เงินกองทุนและดอกผลของกองทุน ให้ใช้เพ่ือการด าเนินงานและการพัฒนาระบบ
การจัดการและคุณภาพการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา 
  ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษาได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการประชุมของ
บุคคลภายนอก และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่า
เบี้ยประชุมของบุคคลภายใน  
  ข้อ ๒๖  ให้กองสหกิจศึกษาบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการจัดสรร  ตามข้อ (๒๓.๒) เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการพัฒนางานด้านสหกิจศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
  ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา แบ่งเงินที่ได้รับจัดสรร  ตามข้อ (๒๓.๓)  
เป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
        (๒๗.๑) ส่วนที่หนึ่ง จ านวนร้อยละ ๘๐  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของคณะและคณะใน   
แต่ละพ้ืนที่ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นเหมาะสม ค่าตอบแทนการ
นิเทศของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปฐมนิเทศ และค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ  

(๒๗.๒) ส่วนที่สอง จ านวนร้อยละ ๒๐ ให้สมทบเข้ากองทุนสหกิจศึกษาของคณะ
หรือคณะในแต่ละพ้ืนที ่
  ในกรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนินงานสหกิจศึกษา ตามข้อ (๒๗.๑) ให้สมทบเพ่ิมเข้า
กองทุนสหกิจศึกษาของคณะหรือคณะในแต่ละพ้ืนที่ 
  ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และการใช้เงินกองทุนสหกิจศึกษาต้อง
ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีและต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตาม
ระเบียบทางราชการ 

ข้อ ๒๙ การซื้อ การจ้าง การเช่าวัสดุอุปกรณ์  ให้ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ หรือ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

- ๘ - 



  ข้อ ๓๐ ให้คณะและคณะในแต่ละพ้ืนที่ มีหน้าที่รับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินที่ได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย ตามสัดส่วนในข้อ (๒๓.๓) ตลอดจนการปฏิบัติทางบัญชีให้ถูกต้อง และต้องมี
หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบทางราชการ 
  ข้อ ๓๑ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา จัดท างบการเงิน       
งบรายได้ ค่าใช้จ่าย  และสรุปผลการด าเนินงานผ่านคณบดี และกองสหกิจศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการสหกิจศึกษาและมหาวิทยาลัย ภายใน ๖๐ วัน  และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและ     
ให้ข้อเสนอแนะ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดภาคการศึกษา  

  ประกาศ  ณ  วันที่      ๒๖  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    พลเอก   

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

- ๙ - 


