ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
วาดวยสหกิจศึกษา
พ.ศ.2552
เพื่อใหการดําเนินงานดานสหกิจศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 34(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2 5 4 6 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนในการประชุมครั้งที่ 25-5/2552 เมื่อวันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2552 มีมติ
ใหออกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ.2552 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยสหกิจศึกษา พ.ศ.2552”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 3. บรรดาประกาศ คําสั่ง ที่ขัดแยงกับระเบียบฉบับนี้ ใหใชแนวทางของระเบียบฉบับนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
สถาบัน
สภาสถาบัน
อธิการบดี
คณบดี
กรรมการนโยบายวิชาการ
คณะวิชา
หลักสูตร
คณะกรรมการบริหารศูนย
ศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางาน
นักศึกษา
หัวหนาศูนย
เจาหนาที่สหกิจศึกษา
ประธานอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
พนักงานที่ปรึกษา

หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
หมายถึง สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
หมายถึง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
หมายถึง คณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด
หมายถึง กรรมการนโยบายวิชาการสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
หมายถึง คณะวิชาในสถาบันที่จัดหลักสูตรสหกิจศึกษา
หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนดานสหกิจศึกษา
หมายถึง คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางาน
หมายถึง โครงการสหกิจศึกษาและจัดหางาน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
หมายถึง นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน
หมายถึง หัวหนาศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางาน
หมายถึง เจาหนาที่สังกัดศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางาน
หมายถึง อาจารยประจําคณะวิชาที่สถาบันแตงตั้งใหทําหนาที่
ประธานอาจารยที่ปรึกษางานสหกิจศึกษา
หมายถึง อาจารยประจําคณะวิชาที่สถาบันแตงตั้งใหทําหนาที่
ใหคําปรึกษาและนิเทศงานสหกิจศึกษา
หมายถึง หนวยงานที่รวมโครงการสหกิจศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
และเสนองานใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หมายถึง พนักงานที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล
และใหคําปรึกษาการปฏิบัติงานแกนักศึกษาสหกิจศึกษา

2

ขอ 5. ระบบการศึกษาสหกิจศึกษา
5.1 เปนระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการเรียน
ในสถานศึกษารวมกับการสงนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ
5.2 เปนวิชาเลือกเรียนสําหรับนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามขอ 7
5.3 หนวยกิต หมายถึงหนวยที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดหนวยกิตการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห โดยคิดเปน
ปริมาณหนวยกิตการศึกษาเทากับ 7 หนวยกิต ไดแก รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1 หนวยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
5.4 หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษาที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนน
ตัวอักษร S
5.5 ในกรณีทนี่ ักศึกษาผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกวาหนึ่งครัง้ ใหนับจํานวนหนวยกิต
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากการไปปฏิบัติงานครั้งที่ 1
ขอ 6. หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
6.1 ศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางาน (Co-operative Education and Job Placement Center)
เปนหนวยงานที่สถาบันกําหนดใหทําหนาทีด่ ําเนินงานระบบการศึกษาในแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
ดูแลและรับผิดชอบการประสานงานระหวางนักศึกษา คณาจารย และสถานประกอบการที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา
ในการเตรียมความพรอมของนักศึกษา การจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตลอดจนจัดกิจกรรมเสริม
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
6.2 คณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางาน เปนคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาที่
ไดรับการแตงตั้งประกอบดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน ประธานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของคณะ
วิชาตางๆ เปนกรรมการ ผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา ผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธฯ
และหัวหนาศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางานเปนกรรมการและเลขานุการ
6.3 หัวหนาศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางานรับผิดชอบการดําเนินงานศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางาน
6.4 เจาหนาที่สหกิจศึกษาและจัดหางาน (Co-operative Coordinator) รับผิดชอบการใหคําปรึกษา
นักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสหกิจศึกษาและจัดหางาน
ตลอดจนประสานงานอํานวยความสะดวกใหกับคณาจารยและสถานประกอบการอยางใกลชิด
ขอ 7. คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
7.1 ผูสมัครเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองมีสภาพการเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สังกัดสาขาวิชา
ชั้นปที่ 3 หรือชั้นปที่ 4
7.2 เปนนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 ในภาคการศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา หรือหากต่ํากวา 2.00 ใหประธานหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดรับรองวาสมควรไปปฏิบัติงานได
7.3 มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูเคยตองโทษวินัยนักศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
7.4 ไมอยูในระหวางถูกพักการศึกษา
7.5 ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
7.6 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษากอนเทานั้น
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ขอ 8. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
8.1 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 7 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาภายในเวลาที่งาน
สหกิจศึกษากําหนด มิฉะนัน้ จะถือวาสละสิทธิการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
8.2 นักศึกษาตองผานการเรียนรายวิชาที่คณะวิชากําหนด จึงจะไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาได
8.3 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาใหเปนไปตามวิธีการที่งานสหกิจศึกษากําหนด
ขอ 9. ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9.1 สถาบันไดกําหนดภาคการศึกษาเปนระบบทวิภาค (Semester) ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงเปน 2 ภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการประมาณ 16 สัปดาห โดย
ที่คณะวิชาอาจจะจัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาไวในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาที่ 1
และ 2 ของปการศึกษาที่ 4 ก็ได
9.2 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการประมาณ 16 สัปดาห หรือ 4 เดือน หรือหากมีความจําเปนที่ไมสามารถไปปฏิบัติงานตาม
ภาคการศึกษาที่สาขาวิชากําหนดไดจะตองยื่นคํารองตอประธานหลักสูตรโดยผานความเห็นชอบจากคณะวิชา ทั้งนี้
นักศึกษาจะตองยื่นคํารองแสดงความจํานงการไปปฏิบัติงานภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษากอนหนาของภาค
การศึกษาที่ประสงคจะไปปฏิบัติงาน
9.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาตองมีเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการครบตามที่โครงการสหกิจ
ศึกษากําหนดไวจึงจะมีสิทธิไดรับการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา กรณีที่นักศึกษามีเวลาปฏิบัติงานนอยกวาที่
กําหนด ประธานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจพิจารณารวมกับพนักงานที่ปรึกษาสถานประกอบการใหนักศึกษา
มีสิทธิไดรับการประเมินผลรายวิชาโดยความเห็นชอบของคณบดี
ขอ 10. ลักษณะงานสหกิจศึกษา
10.1 นักศึกษาจะตองปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนลูกจางชั่วคราวของสถาน
ประกอบการในตําแหนงผูชวยวิศวกร ผูชวยปฏิบัติงานสารสนเทศ หรือผูชวยในวิชาชีพอื่นๆ ตามที่คณะวิชาเห็นวา
เหมาะสมกับความรูความสามารถของนักศึกษา
10.2 ระหวางปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถาน
ประกอบการอยางเครงครัดทุกประการ
10.3 นักศึกษาจะมีหนาที่รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย และคณะวิชาเห็นชอบวาเปนงานที่มี
คุณภาพ เหมาะสมกับความรูความสามารถของนักศึกษา
10.4 นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามที่สถานประกอบการกําหนด
10.5 คาตอบแทนและสวัสดิการในระหวางสหกิจศึกษาใหขึ้นอยูกับสถานประกอบการ นักศึกษาตอง
ศึกษาขอมูลกอนการไปทํางานสหกิจศึกษา
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ขอ 11. การขอลาออกจากโครงการสหกิจศึกษา
11.1 นักศึกษาที่ประสงคจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองแจงความตองการไปปฏิบัติงานลวงหนา
อยางนอย 1 ภาคการศึกษา โดยแจงภายใน 2 สัปดาหแรกหลังเปดภาคการศึกษา หากเลยกําหนดระยะเวลาดังกลาว
จะไมรับพิจารณาแบบคํารองของนักศึกษา
11.2 นักศึกษาที่ไดแจงยืนยันวาจะไปปฏิบัติงาน จะสามารถแจงขอยกเลิกการไปปฏิบัติงานตามที่
แจงไวไดโดยตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนวันสิ้นสุดการจัดหางานแตละภาคการศึกษา หากเลยกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว จะไมรับพิจารณาแบบคํารองของนักศึกษา และนักศึกษาจะตองไปปฏิบัติงานตามที่แจงไว
11.3 นักศึกษาจะขอลาออกจากการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือขอเลือ่ นการปฏิบัติงานไดเมื่อมี
เหตุจําเปน โดยยื่นคํารองตอคณบดีที่ตนสังกัด ทั้งนี้ จะตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีกอนที่จะมีการประกาศผลการ
คัดเลือกนักศึกษาเพื่อออกปฏิบัติงานในแตละภาคการศึกษา
11.4 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลวนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนจะตองไปปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ จะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไมได ยกเวนในกรณีที่เจ็บปวยโดยจะตองมีใบรับรองแพทย
ประกอบการพิจารณา
11.5 นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการแลวจะขอลาออกหรือเลื่อนเวลาปฏิบัติงาน
ตามที่กําหนดไวไมไดโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น
11.6 นักศึกษาที่ลาออกตามขอที่ 11.4 หรือ 11.5 จะหมดสิทธิการลงทะเบียนสหกิจศึกษาตอไป
ขอ 12. อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและภาระงาน
12.1 ประธานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาคณะวิชา จะไดรับการแตงตัง้ โดยอธิการบดี มีวาระการ
ปฏิบัติหนาที่ 2 ปการศึกษา ทําหนาที่เปนประธานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รับผิดชอบวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ประสานงานเรือ่ งทีเ่ กี่ยวของกับสหกิจศึกษาในคณะวิชากับศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางานและสถานประกอบการ
12.2 อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะไดรับการแตงตั้งโดยคณบดีคณะวิชาตนสังกัด มีวาระการ
ปฏิบัติหนาที่ 1 ปการศึกษา ทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา การนิเทศงานสหกิจศึกษา และรวม
ในการประเมินผลรายวิชา
12.3 ภาระงานของประธานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาให
เปนไปตามเกณฑภาระงานที่สถาบันกําหนด
ขอ 13. การประเมินผลและระดับคะแนนตัวอักษรของการประเมินผล
13.1 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา
13.2 การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา จะใชผลการประเมินเปนระดับคะแนน
ตัวอักษร ซึ่งมีความหมายและแตมระดับคะแนน ดังตอไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินยังไมเปนทีพ่ อใจ (Unsatisfactory)
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13.3 การประเมินผลเพื่อกําหนดระดับคะแนนตัวอักษรจะพิจารณาจาก
13.3.1 การเขารวมกิจกรรมสหกิจศึกษาตอไปนี้ครบถวน
- ปฐมนิเทศและรายวิชาเตรียมสหกิจ เตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงาน
- การสัมภาษณและการสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
หากนักศึกษาไมสามารถเขารวมกิจกรรมได จะตองยื่นคํารองขอลากิจกรรมและขอชดเชยกิจกรรม
ใหครบถวน นักศึกษาที่ไมเขารวมกิจกรรมและไมยื่นคํารองขอลากิจกรรมจะถูกรายงานใหอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาทราบเพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา
13.3.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานจากพนักงานที่ปรึกษา
(Job Supervisor)
13.3.3 ผลการประเมินรายงานการปฏิบัติงานจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา โดย
ประธานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของแตละคณะวิชาจะเปนผูประสานงานสงรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ใหกับอาจารยที่ปรึกษาในสาขาวิชา เพื่อใหคําแนะนําแกนกั ศึกษาและตรวจแกไขใหไดฉบับที่สมบูรณและถูกตองตาม
หลักวิชาการและรวบรวมผลการประเมินแจงใหกับศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางาน
ประธานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ของแตละคณะวิชาจะ
รวมกันพิจารณา ใหระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U แกนักศึกษา
ขอ 14. การลงทะเบียนเรียนซ้ํา
นักศึกษาที่ไดรับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร U ในรายวิชาสหกิจศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษร S หรือเลือกเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาตามที่
สาขาวิชากําหนด โดยจะตองมีจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไมนอยกวา 6 หนวยกิต ซึ่ง
เทียบเทาจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา
ขอ 15. การขอลาหยุดระหวางปฏิบัติงาน
นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบการขอลาหยุดงานของสถานประกอบการโดยเครงครัด ทั้งนี้เมือ่ นับรวม
วันลากิจและลาปวยทั้งหมดแลว จะตองมีเวลาในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 80 % ของเวลาทํางานในสหกิจศึกษา
ขอ 16. การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาผูกระทําผิด
16.1 การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กระทําผิดหรือรวมกระทําผิด ตอระเบียบการปฏิบัติงาน
ของสถานประกอบการและระเบียบบังคับฉบับนี้ ใหคณะกรรมการบริหารศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางานพิจารณา
ลงโทษตามความเหมาะสม
16.2 กรณีนักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการลงโทษเนื่องจากการกระทําผิดและไดรับการประเมินผล
ไมผานในรายวิชาสหกิจศึกษาจะไมมีสิทธิยื่นขอไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอื่นอีก ทั้งนี้ จะตองลงเรียน
รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาตามที่คณะวิชากําหนด
16.3 ใหคณบดีสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาลงโทษตามมติของคณะกรรมการบริหารศูนย
สหกิจศึกษาและจัดหางาน และแจงทางสถาบันเพื่อดําเนินการตอไป
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ขอ 17. การขอตัวนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
โครงการสหกิจศึกษาโดยความเห็นชอบจากประธานอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจําคณะวิชา
สามารถนําตัวนักศึกษากลับจากสถานประกอบการกอนทีจ่ ะสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวไดในกรณีตอไปนี้
17.1 นักศึกษาสหกิจศึกษากระทําความผิดหรือรวมกระทําผิดที่สามารถพิสูจนได และกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอสถานประกอบการหรือชื่อเสียงของสถาบัน
17.2 สถานประกอบการแจงความประสงคขอใหนักศึกษายุติการปฏิบัติงาน โดยชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปนใหศูนยสหกิจศึกษาและจัดหางานทราบเปนลายลักษณอักษร
17.3 นักศึกษาไดรับการปฏิบัติจากสถานประกอบการไมเหมาะสมที่อาจจะกอใหเกิดการบาดเจ็บ
หรือสูญเสียทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
17.4 มีเหตุจําเปนทางดานอื่นๆ ที่คณะวิชาเห็นชอบใหนักศึกษากลับจากสถานประกอบการไดกอน
กําหนดระยะที่กําหนด
ขอ 18. การพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาสหกิจศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
18.1 เมื่อปฏิบตั ิงานครบตามระยะเวลาที่กําหนดและไดรับการประเมินผลใหผานรายวิชาสหกิจศึกษา
18.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออกจากโครงการสหกิจศึกษา
18.3 เมื่อทําผิดระเบียบอื่นของสถาบัน และสถาบันมีประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
18.4 เมื่อกระทําความผิดและถูกขอตัวกลับจากสถานประกอบการกอนที่จะสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ตามที่กําหนดไว
ขอ 19. ผูมีสิทธิขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
19.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาผูมีสิทธิขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนดังนี้
19.1.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงานครบถวนตามระยะเวลาที่กําหนด
19.1.2 ไดรับการประเมินผลระดับคะแนนตัวอักษร S ในรายวิชาสหกิจศึกษา
19.1.3 ไมมคี วามประพฤติเสื่อมเสียในระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
19.2 การขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไว
ในขอ 19.1 จะตองยื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอศูนยสหกิจศึกษาและจัดหา
งานภายในระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนัน้ อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อ
ขอ 20. นักศึกษาตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ขอบังคับ หรือระเบียบอื่นๆ ของสถาบันที่ไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้
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ขอ 21. ใหอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเปนผูรักษาการตามระเบียบ และมีอํานาจออกประกาศ
คําสั่งหรือกําหนดแนวทางใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบนี้
ขอ 22. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใชเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2552

(นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ)
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

