ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 กรกฎาคม – 23 ตุลาคม 2558

(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)

เดือน

มีนาคม

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

วันที่ กิจกรรม
16
19
20
31
7-10
10
8
22
27
4

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเตรียมแจ้งชื่อสถานประกอบการที่จะสมัครงานสหกิจศึกษาในสัปดาห์ที่ 2
เริ่มการบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา (ดูจากตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา)
แจ้งยืนยันคุณสมบัติก่อนไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาและวันสุดท้ายการยื่นคาร้องขอไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาส่งใบสมัครงานชุดสารอง
นักศึกษาพบคณาจารย์ก่อนเลือกสถานประกอบการ
แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้มสี ิทธิ์ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้สาขาวิชาทราบ
นักศึกษาส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก (ดูจากระบบสหกิจศึกษาออนไลน์)
สัปดาห์สุดท้ายการบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา (ดูจากตารางการบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา)
นักศึกษาสหกิจศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี

5 ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาหรับภาคการศึกษาที่ 1/2558

กรกฎาคม

สิงหาคมกันยายน
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

5 สอบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
10 วันสุดท้ายของการแจ้งสถานะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ที่งานทุนการศึกษา) เพื่อยกเว้นการเก็บ
เงินค่าลงทะเบียน
11 วันสุดท้ายการชาระค่าลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
12- 17 นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองและรับซองประเมินการปฏิบัติงาน

6 นักศึกษาสหกิจศึกษารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

6-12 นักศึกษากรอกแบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน (FM:CO4-2-05)
และแบบแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา (FM:CO4-2-06) (ผ่านระบบออนไลน์)
13-19 นักศึกษากรอกแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM:CO4-2-07) และกรอกข้อมูลรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบออนไลน์)
20-26 นักศึกษากรอกแบบแจ้งโครงร่างรายงาน (FM:CO4-2-08) (ผ่านระบบออนไลน์)
ช่วงเวลานิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ประจาสาขาวิชา (สัปดาห์ที่ 5-12 ของการปฏิบัติงาน)
(3 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558)
14-20 นักศึกษากรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์)
11-17 นักศึกษากรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (ผ่านระบบออนไลน์)
12 นักศึกษาส่งรายงานให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไข
19-23 พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา (FM:CO4-2-09) และ (FM:CO4-2-10)

23 วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558

พฤศจิกายน

25 นักศึกษาเข้าหอพัก
26 นักศึกษารับโอวาทจากอธิการบดีและเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพร้อมส่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM:CO4-2-09) แบบประเมินผลรายงาน (FM:CO42-10) และกรอกแบบสอบถามนักศึกษา (FM:CO4-2-13) แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ผ่าน
ระบบออนไลน์
26-28 นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชารับการสัมภาษณ์จากคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาพร้อมส่งรายงาน
สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาและสาขาวิชาส่งผลประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่
1/2558 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสัมมนาให้กับศูนย์บริการการศึกษา
5-8 ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2558
9 เปิดภาคเรียน 2/2558

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามและตรวจสอบได้จากประกาศประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าสานักงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Update 20/03/2015

ตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2557
(สาหรับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในภาคสหกิจศึกษาที่ 1/2558)
ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 เวลา 16.00 – 18.00 น.

สัปดาห์ที่

เดือน

วัน

หัวข้อบรรยาย

พฤหัสบดีที่ 19

หลักการและแนวคิด “สหกิจศึกษา”
เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

2

พฤหัสบดีที่ 26

เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร และประวัติส่วนตัว

3

พฤหัสบดีที่ 2

เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

4

พฤหัสบดีที่ 9

วัฒนธรรมองค์กรและเทคนิคการปรับตัวในการทางาน

พฤหัสบดีที่ 16

เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด

6

พฤหัสบดีที่ 23

เทคนิคการจัดการและวางแผนการทางานอย่างมืออาชีพ

7

พฤหัสบดีที่ 30

งดเรียน **สอบกลางภาค**

8

พฤหัสบดีที่ 7

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

9

พฤหัสบดีที่ 14

เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการและการนาเสนอ

10

พฤหัสบดีที่ 21

เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์เบื้องต้น

พฤหัสบดีที่ 28




1

5

11

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

พฤหัสบดีที่ 4
12

มิถุนายน

13

ศุกร์ที่ 5

ขั้นตอนการลงทะเบียนสหกิจศึกษาและการชาระเงิน
ข้อควรปฏิบัติในการไปปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 กิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 เทคนิคการปักหมุดแผนที่ ใน Google Map เพื่อใช้ในการนิเทศ
 การกรอกเอกสารออนไลน์
สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

*** หัวข้อการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 15.00-17.00 น. มารยาทสากล
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 15.00-17.00 น. ทักษะการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 15.00-17.00 น. กิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 15.00-17.00 น. International Coop Experience Sharing
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00-19.00 น. พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
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ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 9 พฤศจิกายน 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2559

(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)

เดือน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

วันที่ กิจกรรม

13 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเตรียมแจ้งชื่อสถานประกอบการที่จะสมัครงานสหกิจศึกษาในสัปดาห์ที่ 2
16 เริ่มการบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา (ดูจากตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา)
23 วันสุดท้ายการแจ้งยืนยันคุณสมบัติก่อนไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาและวันสุดท้ายการยื่นคาร้องขอไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558
31 สาขาวิชาแจ้งรายยืนยันรายชื่อนักศึกษาผู้มสี ิทธิ์ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากลับศูนย์สหกิจศึกษาฯ
3 สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครงานสหกิจศึกษา
4 นักศึกษาส่งใบสมัครงานชุดสารองและส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา
10-14 นักศึกษาพบคณาจารย์ก่อนเลือกสถานประกอบการ
25 วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
27 ยืนยันสถานภาพนักศึกษาที่มีสิทธิไ์ ปสหกิจศึกษา
6 ประกาศผลการคัดเลือก (ดูจากเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาฯ)
4 สัปดาห์สุดท้ายการบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา (ดูจากตารางการบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา)
4 นักศึกษาสหกิจศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี

ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาหรับภาคการศึกษาที่ 2/2558

9 สอบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558

พฤศจิกายน

ธันวาคมมกราคม
ธันวาคม
มกราคม 59
กุมภาพันธ์

9
14
15
16- 21

วันสุดท้ายของการแจ้งสถานะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ที่งานทุนการศึกษา) เพื่อยกเว้นการเก็บ
เงินค่าลงทะเบียน
วันสุดท้ายการชาระค่าลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองและรับซองประเมินการปฏิบัติงาน

9 นักศึกษาสหกิจศึกษารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

9-15 นักศึกษากรอกแบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงาน (FM:CO4-2-05)
และแบบแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา (FM:CO4-2-06) (ผ่านเว็บไซต์)
16-22 นักศึกษากรอกแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM:CO4-2-07) และกรอกข้อมูลรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 (ผ่านเว็บไซต์)
23-29 นักศึกษากรอกแบบแจ้งโครงร่างรายงาน (FM:CO4-2-08) (ผ่านเว็บไซต์)
ช่วงเวลานิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ประจาสาขาวิชา (สัปดาห์ที่ 5-12 ของการปฏิบัติงาน)
(8 ธันวาคม 2558 – 29 มกราคม 2559)
14-20 นักศึกษากรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (ผ่านเว็บไซต์)
11-17 นักศึกษากรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (ผ่านเว็บไซต์)
15 นักศึกษาส่งรายงานให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไข
22-26 พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา (FM:CO4-2-09) และ (FM:CO4-2-10)

26 วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558

กุมภาพันธ์มีนาคม
มีนาคม

28 นักศึกษาเข้าหอพัก
29 นักศึกษารับโอวาทจากอธิการบดีและเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพร้อมส่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM:CO4-2-09) แบบประเมินผลรายงาน (FM:CO42-10) และกรอกแบบสอบถามนักศึกษา (FM:CO4-2-13) แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ผ่าน
ระบบออนไลน์
29-2 นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชารับการสัมภาษณ์จากคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาพร้อมส่งรายงาน
สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาและสาขาวิชาส่งผลประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่
2/2558 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสัมมนาให้กับศูนย์บริการการศึกษา
3-6 ลงทะเบียนเรียนภาค 3/2558
7 เปิดภาคเรียน 3/2558

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามและตรวจสอบได้จากประกาศประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้า
อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
Update 10/07/2015

ตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558
(สำหรับนักศึกษำเตรียมสหกิจศึกษำที่ไปปฏิบัติงำนในภำคสหกิจศึกษำที่ 3/2558)
ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง B2104 อำคำรเรียนรวม 1 เวลำ 16.00 – 18.00 น.

สัปดาห์ที่

เดือน

วัน

พฤศจิกายน

พฤหัสบดีที่ 12

สหกิจศึกษำคืออะไร

2

พฤหัสบดีที่ 12

เทคนิคกำรเลือกสถำนประกอบกำร

3

พฤหัสบดีที่ 19

ทักษะกำรเขียนจดหมำยสมัครงำน กรอกใบสมัคร และประวัติส่วนตัว

4

พฤหัสบดีที่ 26

วัฒนธรรมองค์กร

พฤหัสบดีที่ 3

เทคนิคกำรสัมภำษณ์งำนอำชีพ

6

อำทิตย์ที่ 13

เทคนิคกำรปักหมุดแผนที่ โดยใช้ GOOGLE MAP

7

พฤหัสบดีที่ 17

กำรจัดกำรและกำรวำงแผน

8

พฤหัสบดีที่ 24

งดเรียน **สอบกลำงภำค**

พฤหัสบดีที่ 7

เทคนิคกำรเตรียมควำมพร้อมสู่โลกทำงำน

พฤหัสบดีที่ 14

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร

อำทิตย์ที่ 24

เทคนิคกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ

1

5

9

ธันวาคม

มกราคม

10

พฤหัสบดีที่ 28

11
กุมภาพันธ์
12
13

พฤหัสบดีที่ 4

ศุกร์ที่ 29

หัวข้อบรรยาย



ขัน้ ตอนกำรลงทะเบียนและกำรชำระเงิน



เทคนิคกำรเขียนรำยงำนและกำรนำเสนอ

 นักศึกษำรับฟังโอวำทจำกอธิกำรบดี
 ข้อควรปฏิบัติในกำรไปปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำง
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ


สอบปลำยภำครำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ

หมายเหตุ กำหนดกำรหรือหัวข้อบรรยำยอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
กิจกรรมเสริม
1. กิจกรรม Inter Coop Sharing ศุกร์ที่ 20 พย. 58 เวลำ 15.00-17.00 น. B2104
2. กิจกรรมกำรเขียนจดหมำยสมัครงำนภำษำอังกฤษ ศุกร์ที่ 27 พย 58 เวลำ 15.00-17.00 น. B2104
3. กิจกรรมวัฒนธรรมข้ำมชำติและกำรปรับตัว ศุกร์ที่ 4 ธค 58 เวลำ 15.00-17.00 น. B2104
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ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 3/2558
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 มีนาคม 2559 – 24 มิถุนายน 2559

(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)

เดือน

พฤศจิกายน

ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายนพฤษภาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

วันที่ กิจกรรม

9 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเตรียมแจ้งชื่อสถานประกอบการที่จะสมัครงานสหกิจศึกษาในสัปดาห์ที่ 2
12 เริ่มการบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา (ดูจากตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา)
19-20 ยืนยันคุณสมบัติก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวันสุดท้ายการยื่นคาร้องขอไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาค
การศึกษาที่ 3/2558
24-30 นักศึกษาพบคณาจารย์ก่อนเลือกสถานประกอบการ
23-27 สาขาวิชายืนยันรายชื่อนักศึกษาผูม้ ีสิทธิ์ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา
(reg.sut.ac.th)
30 สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครงานสหกิจศึกษา
1 นักศึกษาส่งใบสมัครงานชุดสารองและส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา
25 วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
29 ประกาศผลการคัดเลือก (ดูจากเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาฯ)
4 สัปดาห์สุดท้ายการบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา (ดูจากตารางการบรรยายเตรียมสหกิจศึกษา)
1-5 นักศึกษาสหกิจศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี

5 ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาหรับภาคการศึกษาที่ 3/2558

5 สอบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 3/2558
10 วันสุดท้ายของการแจ้งสถานะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ที่งานทุนการศึกษา) เพื่อยกเว้นการเก็บ
เงินค่าลงทะเบียน
11 วันสุดท้ายการชาระค่าลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
12- 17 นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองและรับซองประเมินการปฏิบัติงาน

7 นักศึกษาสหกิจศึกษารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

11 วันสุดท้ายนักศึกษากรอกแบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบตั ิงาน (FM:CO4-2-05)
และแบบแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา (FM:CO4-2-06) (ผ่านเว็บไซต์)
18 วันสุดท้ายนักศึกษากรอกแบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM:CO4-2-07) และกรอกข้อมูลรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 (ผ่านเว็บไซต์)
25 วันสุดท้ายนักศึกษากรอกแบบแจ้งโครงร่างรายงาน (FM:CO4-2-08) (ผ่านเว็บไซต์)
ช่วงเวลานิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ประจาสาขาวิชา (สัปดาห์ที่ 5-12 ของการปฏิบัติงาน)
(4 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2559)
15 วันสุดท้ายนักศึกษากรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (ผ่านเว็บไซต์)
13 วันสุดท้ายนักศึกษากรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (ผ่านเว็บไซต์)
13 นักศึกษาส่งรายงานให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไข
20-24 พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา (FM:CO4-2-09) และ (FM:CO4-2-10)

24 วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2558

กรกฎาคม

26 นักศึกษาเข้าหอพัก
27 นักศึกษารับโอวาทจากอธิการบดีและเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพร้อมส่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM:CO4-2-09) แบบประเมินผลรายงาน (FM:CO42-10) และกรอกแบบสอบถามนักศึกษา (FM:CO4-2-13) แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ผ่าน
ระบบออนไลน์
27-29 นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชารับการสัมภาษณ์จากคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาพร้อมส่งรายงาน
สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาและสาขาวิชาส่งผลประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่
3/2558 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสัมมนาให้กับศูนย์บริการการศึกษา
7-10 ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2559
11 เปิดภาคเรียน 1/2559

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนีข้ อให้นักศึกษาติดตามและตรวจสอบจากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของศูนย์
Update 2/11/2015

ตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558
(สำหรับนักศึกษำเตรียมสหกิจศึกษำที่ไปปฏิบัติงำนในภำคสหกิจศึกษำที่ 3/2558)
ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง B2104 อำคำรเรียนรวม 1 เวลำ 16.00 – 18.00 น.

สัปดาห์ที่

เดือน

วัน

พฤศจิกายน

พฤหัสบดีที่ 12

สหกิจศึกษำคืออะไร

2

พฤหัสบดีที่ 12

เทคนิคกำรเลือกสถำนประกอบกำร

3

พฤหัสบดีที่ 19

ทักษะกำรเขียนจดหมำยสมัครงำน กรอกใบสมัคร และประวัติส่วนตัว

4

พฤหัสบดีที่ 26

วัฒนธรรมองค์กร

พฤหัสบดีที่ 3

เทคนิคกำรสัมภำษณ์งำนอำชีพ

6

อำทิตย์ที่ 13

เทคนิคกำรปักหมุดแผนที่ โดยใช้ GOOGLE MAP

7

พฤหัสบดีที่ 17

กำรจัดกำรและกำรวำงแผน

8

พฤหัสบดีที่ 24

งดเรียน **สอบกลำงภำค**

พฤหัสบดีที่ 7

เทคนิคกำรเตรียมควำมพร้อมสู่โลกทำงำน

พฤหัสบดีที่ 14

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร

อำทิตย์ที่ 24

เทคนิคกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ

1

5

9

ธันวาคม

มกราคม

10

พฤหัสบดีที่ 28

11
กุมภาพันธ์
12
13

พฤหัสบดีที่ 4

ศุกร์ที่ 29

หัวข้อบรรยาย



ขัน้ ตอนกำรลงทะเบียนและกำรชำระเงิน



เทคนิคกำรเขียนรำยงำนและกำรนำเสนอ

 นักศึกษำรับฟังโอวำทจำกอธิกำรบดี
 ข้อควรปฏิบัติในกำรไปปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำง
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ


สอบปลำยภำครำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ

หมายเหตุ กำหนดกำรหรือหัวข้อบรรยำยอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
กิจกรรมเสริม
1. กิจกรรม Inter Coop Sharing ศุกร์ที่ 20 พย. 58 เวลำ 15.00-17.00 น. B2104
2. กิจกรรมกำรเขียนจดหมำยสมัครงำนภำษำอังกฤษ ศุกร์ที่ 27 พย 58 เวลำ 15.00-17.00 น. B2104
3. กิจกรรมวัฒนธรรมข้ำมชำติและกำรปรับตัว ศุกร์ที่ 4 ธค 58 เวลำ 15.00-17.00 น. B2104
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