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โครงการสหกิจศึกษา  
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) คือกระบวนการจัดการศึกษาที่กระทาร่วมกันระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เพ่ือการศึกษาที่ดี ให้ได้ความรู้ที่จําเป็นต่อการ  
ประกอบวิชาชีพเพ่ือสนองนโยบายของรัฐและพัฒนานิสิต/นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรง 
ตามท่ีสถานประกอบการต้องการมากขึ้น สามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการเรียนการสอนของสหกิจศึกษาที่เน้นความร่วมมือทาง  
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ทาให้สถานประกอบการได้บุคลากรที่มี  
คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ทันที  
 
 
วัตถุประสงค์ของการสหกิจศึกษา  

1. เพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นิสิต/นักศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตที่  
มีคุณสมบัติเป็นที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ  

2. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  
3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยมีนิสิต/นักศึกษา  

เป็นตัวกลาง  
4. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  

และทันสมัยตลอดเวลา   
 

ลักษณะงานของสหกิจศึกษา  
1.  นิสิต/นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการประหนึ่งลูกจ้างช่ัวคราว  
2.  มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตรงตามสาขาวิชาที่นิสิต/นักศึกษาเรียน �  
3. มีพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ดูแลสอนงานนิสิต/นักศึกษา  
4. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)  
5. ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time) ตามระเบียบที่สถานประกอบกาหนด และต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบปริหารงานบุคคลของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด  
6. นิสิตต้องทํารายงานวิชาการ 1 เล่ม ในหัวข้อและเน้ือหาที่สถานประกอบการ 

กําหนดให้  
7. มีค่าตอบแทนและสวัสดิการตามที่สถานประกอบการกาหนด ซึ่งอาจจะปรับไป

ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ตามสมัครใจของนิสิต/นักศึกษาและได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบันการศึกษา  



 
 
 
 

ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากสหกิจศึกษา  
1. เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น จากการได้รับประสบการณ์จริงของการทํางานที่ตรงกับสาขาวิชาที่  

เรียนในมหาวิทยาลัย  
2. สามารถทดลองนําเอาภาคทฤษฎีที่เรียนมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
3. มีผลการเรียนดีขึ้นเพราะได้รับประสบการณ์ในการทํางาน สามารถนามาใช้เพ่ือสร้างความ  

เข้าใจวิชาการที่เรียนในห้องเรียนได้ดีขึ้น  
4. รู้จักตนเองและยอมรับที่จะปรับตัวให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดยที่ระหว่างปฏิบัติงานจะได้รับ  

คําแนะนา ตักเตือนและประเมินผลจาก หัวหน้างาน พนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสห  
กิจศึกษาอย่างสม่าเสมอ  

5. มีพัฒนาการด้านการจัดการ การบริหารเวลาและการวางแผนงานที่ดี โดยได้ประสบการณ์  
จากการเตรียมการก่อนออกปฏิบัติงาน และขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

6. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ความเป็นผู้ใหญ่พ่ึงพาตนเองได้ โดยที่ต้องรับผิดชอบตนเอง ใน  
ระหว่างการออกไปทางานในที่ต่างๆ  

7. ได้ฝึกฝนการถ่ายทอดข้อมูล (Communication Skill) เน่ืองจากต้องมีการเขียนรายงานการ  
ปฏิบัติงาน  

8. หลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว นิสิตสามารถตัดสินใจเลือกงานที่จะทําเมื่อ  
สาเร็จการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความถนัดของตนเอง  

9. มีโอกาสได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ตนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
10. มีความได้เปรียบและมั่นใจในการหางาน การสัมภาษณ์งาน  
11. มีรายได้จากการปฏิบัติงาน  



 
 

ข้อควรปฏิบัติของนิสิตเม่ือปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา***  
1. นิสิต/นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมระหว่างการสัมภาษณ์งานและการปฏิบัติงาน  

ในสถานประกอบการ มีบุคลิกภาพการแสดงออกที่เหมาะสมต่อวิชาชีพของตน  
2. นิสิต/นักศึกษาจะต้องแต่งกายตามที่สถานประกอบการกาหนด  
3. นิสิต/นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 4 เดือน (16 สัปดาห์) หากมีการ  

เปลี่ยนแปลงจะต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและได้รบัคายินยอมจากสถาน  
ประกอบการและสถานศึกษา  

4. การเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการจะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณะอักษรจาก  
ประธานโครงการสหกิจศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ  

5. นิสิตอาจถูกเพิกถอนจากหลักสูตรสหกิจศึกษาได้ในกรณีต่อไปน้ี  
- ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างภาคการศึกษา  
- ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไม่ เป็นที่ พึงพอใจของสถาน

ประกอบการ  
- มีความประพฤติไม่เหมาะสม ทําผิดวินัยของสถานประกอบการอย่างร้ายแรง  



 
 

การดาเนินงานสหกิจศึกษาและระบบการประเมินผล  
ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา  
1. การรับสมัครนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา  
เพ่ือให้การเตรียมการเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานของนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นไปด้วย  

ความเรียบร้อย และนิสิต/นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
คณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษาจะต้องกาหนดระเบียบการเก่ียวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการสห 
กิจศึกษาไว้ดังน้ี  

1.1 การรับสมัครเข้าโครงการ กาหนดให้นิสิต/นักศึกษายื่นแบบคําร้องที่หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ เพ่ือสมัครเข้าเป็นนิสิต/นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่โครงการกําหนด  
การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นความรับผิดชอบของสาขาวิชา โดยยึด  
หลักการและเง่ือนไขตามท่ีแต่ละสาขาวิชากาหนด  

1.2 การแจ้งความจํานงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้อง  
ส่งแบบสํารวจความต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาก่อนที่จะ ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นิสิต/นักศึกษาที่ไม่ส่งแบบสารวจตามระเบียบภายในเวลาดังกล่าวจะถือว่า  
ไม่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการดังกล่าว  
 

2. การคัดเลือกและการจาแนกสภาพนิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา  
 
2.1 คุณสมบัตินิสิตสหกิจศึกษา 

1. มีผลการเรียนเฉล่ียต้ังแต่ 2.75 ขึ้นไป (หรือแล้วแต่คุณสมบัติที่สาขากําหนด) 
2. เป็นนิสิตในระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ภาคการศึกษาปกติ 

หรือไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต และสอบผ่านทุกรายวิชา 
3. ผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตสหกิจศึกษาเบ้ืองต้น 30 

ช่ัวโมง 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนิสิต 
5. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี 

2.2 นิสิตที่ไม่สามารถเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษา 
1. นิสิตที่มีเหตุจําเป็นทาให้ไม่สามารถเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษาได้ จะต้องย่ืนคําร้อง

แสดงเหตุผลและความจาเป็นต่อคณบดี เพ่ือขอเรียนในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษา  
2. นิสิตที่ได้ส่งแบบสารวจความต้องการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้วอาจจะขอลาออก

จากหลักสูตรสหกิจศึกษาได้ โดยการย่ืนคาร้องของอนุมัติจากคณบดี  
 

2.3 เกณฑ์ในการพิจารณาให้นิสิตเรียนในหลักสูตรทดแทนสหกิจศึกษา  
- นิสิตทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
- นิสิตมีความมุ่งมั่นที่จะเน้นการเรียนทางวิชาการเพ่ือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
- นิสิตที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนวิชาการอย่างมาก ทาให้การสําเร็จการศึกษาล่าช้า

กว่ากาหนด  
- อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ  

3. การเตรียมความพร้อมนิสิต/นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน  
การลงทะเบียนล่วงหน้ารายวิชาสหกิจศึกษา นิสิต/นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานใน  

สถานประกอบการต้องลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมชําระค่าลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนภายหลัง  



ระยะเวลาที่กาหนดถือว่าเป็นการลงทะเบียนล่าช้า  
การอบรม สัมมนานิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงาน โครงการฯจะจัด  

ให้มีการฝึกอบรมนิสิต/นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานสกิจศึกษาอย่างต่อเน่ืองล่วงหน้า 1 ภาค  
การศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงาน  
ณ สถานประกอบการ โดยจะมีหัวข้ออบรมครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น  

- หลักการแนวคิดของสหกิจศึกษา  
- การเลือกงานและสถานประกอบการ  
- การเขียนใบสมัคร  
- การเขียนประวัติส่วนตัว - การเตรียมตัวสัมภาษณ์  
- การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ  
- การพัฒนาบุคลิกภาพ  
- การนาเสนอโครงการ ผลงาน และการเขียนรายงาน  
- อ่ืนๆ 



4. การเลือกสมัครงานและการจับคู่  
นิสิตสามารถเลือกสมัครงานได้ตามที่รับการเสนอจากสถานประกอบการ ซึ่งติด  

ประกาศให้นิสิต/นักศึกษาทราบ โดยนิสิตนักศึกษาจะกรอกใบสมัครเหมือนกับใบสมัครงานจริง  
5. การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาโดยสถานประกอบการ  
สถานประกอบการจะคัดเลือกนิสิต ไปปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากใบสมัครอย่าง  

เดียวหรือจะสัมภาษณ์ก็ได้ ดังน้ันเมื่อนิสิตส่งใบสมัครแล้ว ขอให้ตรวจสอบประกาศ  
สัมภาษณ์งานเป็นระยะ  

6. การจัดเข้าคู่ ระหว่างสถานประกอบการและนิสิต/นักศึกษา  
เจ้าหน้าที่จะนาผลการคัดเลือกนิสิตของสถานประกอบการแจ้งให้นิสิต/นักศึกษา  

ทราบ ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาไม่ได้รับการคัดเลือก นิสิตจะต้องรับติดต่อโครงการฯ เพ่ือ จัดหาสถาน
ประกอบการให้ใหม่ นิสิต/นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไปปฏิบัติงาน จะขอสละ  
สิทธ์ิการไปปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด  

7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ  
ตามปกติสถานประกอบการจะจ่ายเบ้ียเลี้ยงให้นิสิตในอัตราที่สถานประกอบการ  

กาหนด กรณีที่สถานประกอบการจัดที่พักให้ ถือว่าเป็นสวัสดิการเพ่ิมเติม ในกรณีที่สถาน  
ประกอบการไม่จ่ายเบ้ียเลี้ยงหรือสวัสดิการอ่ืนให้ นิสิตจะใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ไป  
ปฏิบัติงานหรืองดปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานไม่ได้  

8. การเตรียมตัวไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  
นิสิต/นักศึกษาจะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานตามวันที่กาหนด ทั้งน้ีโครงการฯ จะประสานงาน  

กับสถานประกอบการล่วงหน้า  
9. กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน  
ในระหว่างการปฏิบัติงาน นิสิตจะต้องส่งเอกสารให้โครงการสหกิจศึกษาทราบ  

ตามท่ีได้กาหนด และจะต้องปฏิบัติงานตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการอย่าง  
เคร่งครัด  

10. การนิเทศงานสหกิจศึกษา  
โครงการสหกิจศึกษาจะจัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง   

 
11. การประเมินผล  
การประเมินผลนิสิต/นักศึกษา กาหนดให้ระดับคะแนนดังน้ี  

ระดับคะแนน  
85 ขึ้นไป A 
84-80 B+ 
79-75 B 
74-70 C+ 
69-65 C 
64-60 D+ 
59-55 D 
ตํ่ากว่า 55 F 
 
 
 
 



โดยมีกระบวนการประเมินผลดังน้ี  
นิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนา และกิจกรรมที่กาหนดไว้  

ครบถ้วน  
ได้รับผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน และรายงานทางวิชาการ  

จากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  
เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากการปฏิบัติงานครบถ้วน ได้แก่การประชุม  

การสัมภาษณ์ การสัมมนา  
ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาได้ระดับคะแนน F , W ต้องเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหม่ หรือขอ  

อนุมัติเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด ทั้งน้ีอาจมีผลให้สาเร็จ  
การศึกษาล่าช้ากว่ากาหนด   
 

ระบบการประเมินผล  
การพิจารณาการให้ระดับคะแนนของวิชาสหกิจศึกษา มีกระบวนการติดตามและประเมินผล  
ดังน้ี  

1. การเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยการปฐมนิเทศ การอบรม การ  
สัมมนา  

2. การเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
3. การเข้าร่วมกิจกรรมหลังการปฏิบัติงานครบถ้วน เช่น การประชุม การสัมมนา   
 
ผู้ประเมิน  
1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และ/หรือพนักงานที่ปรึกษา ของนิสิต/  

นักศึกษา  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา  



 
 
 

การเขียนรายงานสหกิจศึกษา  
รายงานสหกิจศึกษาเป็นการทารายงานจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดย  
กาหนดให้นิสิต/นักศึกษาจัดทาเป็นรายบุคคล ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่  
ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการน้ันๆ โดยอาจทาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี  

1. งานวิจัย 2. โครงการ  
3. รายงานการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   
 

องค์ประกอบของรายงาน  
1. ส่วนนํา  
เป็นส่วนประกอบเบ้ืองต้นก่อนที่จะเข้าสู่เน้ือหาของรายงาน ซึ่งประกอบด้วย ปกนอก ปกใน  

จดหมายนาส่งรายงาน กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สารบัญเรื่อง  
สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ  

2. ส่วนเน้ือเรื่อง  
ประกอบด้วย บทนํา ที่กล่าวถึงรายละเอียดของสถานประกอบการและโครงงานหรือลักษณะ  

งานที่ได้รับมอบหมาย การทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับปฏิบัติงานในสาขาวิชา 
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ  
หรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย บทสรุปที่กล่าวถึงผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน ปัญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

3. ส่วนประกอบตอนท้าย  
ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี)  
4. ปกรายงาน  

ให้ใช้รูปแบบปกรายงานตามที่กาหนด  
 5.  CD รายงาน  

นิสิตต้องแนบ CD รายงานที่ปกหลัง โดยนาข้อมูลเน้ือหารายงานบันทึกลงในแผ่น CD  
พร้อมส่งรูปเล่ม  
*** กรณีทํารายงานวิจัย ให้เขียนรายงานตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย และใช้แบบฟอร์มรายงาน  
วิจัยของคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
 
การเขียนบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นการบันทึกเก่ียวกับภาระหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติ  
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี  

1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่  
1) ช่ือที่อยู่สถานประกอบการ  
2) ประเภทกิจการ  
3) เว็บไซต์  
4) โทรศัพท์ โทรสาร  
5) ช่ือผู้บริหารสถานประกอบการ  



 
 
 

6) ช่ือผู้จัดการแผนก/ฝุาย  
7) ช่ือพนักงานที่ปรึกษา + e- mail+โทร.  
8) ช่ือ-สกุล + ช่ือเล่น ของนิสิต  
9) ตาแหน่งงานของนิสิต  
10) หน้าที่รับผิดชอบ  
11) ช่ือหัวข้อรายงาน วิจัย/โครงงาน 12) ขอบเขตวิจัย/โครงงาน พอสังเขป  

2.   แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน  
3. รายงานการปฏิบัติงานรายวัน ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  
4. กระบวนการของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (เขียนเป็นแผนผัง พร้อม  
อธิบาย)  
5.  สรุปภาพรวมของการปฏิบัติงาน  
6. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง  
7. แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อการปฎิบัติงานในอนาคต  
 
 
ระเบียบข้อปฏิบัติของนิสิตสหกิจศึกษา  

1. ก่อนออกปฏิบัติงาน  
a. นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทุกครั้ง และจํานวนช่ัวโมงครบถ้วน  

ตามท่ีกําหนด  
b. ในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ นิสิตต้องแต่งกายชุดนิสิต ถูกต้องตามระเบียบ  

มหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด  
c. หากนิสิตเข้าอบรมไม่ครบช่ัวโมง มาสาย แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ  

ทรงผมไม่สุภาพ หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืนๆ นิสิตจะถูกตัดสิทธ์ิในการเข้า  
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา   
 

2. ระหว่างการปฏิบัติงาน  
นิสิตต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและวินัยในการปฏิบัติงาน  
2.1 ข้อบังคับการทางาน นิสิตต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทํางานของสถาน  
ประกอบการที่ตนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น เวลาเข้าทางาน เวลาพัก วันทํางาน  
การลาป่วย ลากิจ และอ่ืนๆ   
 
2.2 การแต่งกาย  

2.2.1 กรณีบริษัทกําหนด นิสิตต้องแต่งกายตามท่ีสถานประกอบการกําหนด เช่น  
การใส่ชุดฟอร์มพนักงานฝึกงาน การใส่ชุดสุภาพ หรืออ่ืนๆ  

2.2.2 กรณีแต่งกายชุดนิสิต หากสถานประกอบการให้นิสิตแต่งกายชุดนิสิต  
ปฏิบัติงานนิสิตจะต้องแต่งกายชุดนิสิต ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 2.3 
หากนิสิตขาดงานต้ังแต่ 3 วันขึ้นไป โดยไม่มีเหตุอันควร นิสิตจะถูกเพิกถอนจาก  
หลักสูตรสหกิจศึกษา  



 
 
 
 
 

3.นิสิตที่ฝ่าฝืนระเบียบ วินัยในการปฏิบัติงาน ได้แก่  
3.1 เข้าปฏิบัติงานสาย  
3.2 ประพฤติผิดศีลธรรม หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมทางชู้สาว  
3.3 ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา  
3.4 ทะเลาะวิวาท  
3.5 ฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับบริษัทและโครงการสหกิจศึกษา  
3.6 ฝุาฝืนวัฒนธรรมปฏิบัติของสถานประกอบการ  
3.7 การกระทําหรือความประพฤติอ่ืนใด ที่ไม่เหมาะสม และเสื่อมเสียช่ือเสียง และ
สร้างความเดือดร้อน เสียหายแก่ตนเองและผู้อ่ืน  

จะถูกพิจารณา ดังนี้  
1. ตัดคะแนนความประพฤติการปฏิบัติงาน  
2. ประเมินไม่ผ่านการปฏิบัติงาน  
3. เพิกถอนจากหลักสูตรสหกิจศึกษา   
 

สถานที่ติดต่อ  
หน่วยสหกิจศึกษา คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
เลขที่ 57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170  
โทรศัพท์  039-310000  
โทรสาร   039-310128 
E - mail  .............................................................. (เจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงานวิชา)



 


