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เอกสารประกอบที่ 2.2.1-1 
 
 

แผนการสอนรายวิชา 
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education) 

 
ส าหรับนักศึกษา   นักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 และ 4 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน  เปิดทุกภาคการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 
ผู้บรรยาย   - ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

- บุคลากรสังกัดศนูย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 
- วิทยากรผู้ทรงคุณวฒุิจากสถานประกอบการ และหน่วยงานตา่งๆ 

1. เนื้อหาวิชา 
       วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ        
การเขียนจดหมายสมัครงาน ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัฒนธรรมองค์กร  การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงการหรือผลงาน  เทคนิคการ
ปรับตัวในสภาวะกดดัน เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ระหว่างการปฏิบัติงาน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและฝึกทักษะในการสมัครงานอาชีพ 
2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
2.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ 
2.5 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อปรับตัวสู่สงัคมการท างาน และกระตุ้นให้      

นักศึกษามีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิงานให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
3. วิธีการประเมินผล 

3.1 คะแนนเข้าเรียน (Class Attendance) และประเมินวทิยากร    10 % 
3.2 คะแนนเอกสารสมัครงาน (Application Letter, Resume and Application Form) 30 % 
3.3 คะแนนสอบปลายภาค (Final Examination)      60 % 

หมายเหตุ : 
1. นักศึกษาต้องเข้าเรียน และเข้ารว่มกิจกรรมครบทุกหัวข้อ  จึงจะมีสิทธิ์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หากมีเหตุจ าเป็นต้องขาดเรียนให้ติดต่อฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนยส์หกิจศึกษาฯ ภายในระยะเวลา  
1 สัปดาห์เพื่อขอชดเชย 

2. นักศึกษาต้องได้รับคะแนนไม่นอ้ยกว่า 80 % จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินผล และมีสทิธิ์ไปปฏิบัติงาน 
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ตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 3/2558 
(ส าหรับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในภาคสหกิจศึกษาท่ี 1/2559) 

ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 1  เวลา 16.00 – 18.00 น. 

 สัปดาห์ที ่ เดือน วัน หัวข้อบรรยาย 

1 
มีนาคม 

 
พฤหัสบดีที่ 10 สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ 

2 พฤหัสบดีที่ 17 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน กรอกใบสมัคร และประวัตสิ่วนตัว 

3 พฤหัสบดีที่ 24 วัฒนธรรมองค์กร 

4 พฤหัสบดีที่ 31 จัดการใหไ้ด้...วางแผนให้เป็น 

5 
เมษายน 

พฤหัสบดีที่ 7 SAFTY FIRST 

6 พฤหัสบดีที่ 21 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน 

7 
พฤษภาคม 

อาทิตย์ที ่1  เทคนิคการตดัสินใจและแก้ไขปญัหาอย่างสร้างสรรค ์

8 พฤหัสบดีที่ 12 เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการและการน าเสนอ 

9 พฤหัสบดีที่ 19 วัฒนธรรมข้ามชาตแิละการปรับตวั 

10 พฤหัสบดีที่ 26 เทคนคิการปรบัตัวและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

11 

มิถุนายน 
พฤหัสบดีที่ 2     กิจกรรมนักศึกษาพบคณาจารยน์ิเทศก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

    นักศึกษารับฟังโอวาทจากอธิการบดี   

    ขั้นตอนการลงทะเบียนและการช าระเงิน 

    ข้อควรปฏิบัติในการไปปฏิบัติงานและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

*** ศุกร์ที่ 3  สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา  

หมายเหตุ    
1. งดเรียน วันพฤ.ที่ 14 เม.ย. (สงกรานต์) /28 เม.ย. (สอบกลางภาค) /5 พ.ค. 2559 (ฉัตรมงคล) 
2. กิจกรรมเสริม  

- ศ.11 มี.ค. 2559 เวลา 15.00-17.00 น. B5101 การเขียนจดหมายและ RESUME เป็นภาษาอังกฤษ 
- ศ.18 มี.ค. 2559 เวลา 15.00-17.00 น. B5101 กิจกรรม SUT SEE 
- ศ.25 มี.ค. 2559 เวลา 15.00-17.00 น. B5101 กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
- ศ.1 เม.ย. 2559 เวลา 16.00-18.00 น.  B4101 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา (นศ.ปีที่ 3) 
- ศ.22 เม.ย. 2559 เวลา 15.00-18.00 น. B5101 พิธีมอบสัมฤทธิบตัรสหกิจศึกษา 
- ศ.27 พ.ค. 2559 เวลา 15.00-17.00 น. B5101 กิจกรรมมารยาทสากล 

**ก าหนดการ/หัวข้อ อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ตารางการบรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
(ส าหรับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในภาคสหกิจศึกษาท่ี 3/2559) 

ทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2  เวลา 16.00 – 18.00 น. 

 สัปดาห์ที ่ เดือน วัน หัวข้อบรรยาย 

1 
พฤศจิกายน พฤหัสบดีที่ 10 สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ 

2 พฤหัสบดีที่ 17 ทักษะการเขียนจดหมายสมคัรงาน กรอกใบสมัคร และประวัตสิ่วนตัว 

3 พฤหัสบดีที่ 24 งานอาชีวอนามัย  ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ   

4 
ธันวาคม 

พฤหัสบดีที่ 1 เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการและการน าเสนอ 

5 พฤหัสบดีที่ 8 วัฒนธรรมองค์กร 

6 พฤหัสบดีที่ 15 จัดการใหไ้ด้ วางแผนให้เป็น 

7 พฤหัสบดีที่ 22 สอบกลางภาค 

8 พฤหัสบดีที่ 29 เทคนิคการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น 

9 
มกราคม 

พฤหัสบดีที่ 12 การเตรียมตัวเป็นผูป้ระกอบการเบื้องต้น 

10 พฤหัสบดีที่ 19 คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

11 พฤหัสบดีที่ 26 วัฒนธรรมข้ามชาตแิละการปรับตวั 

12 

กุมภาพันธ ์
พฤหัสบดีที่ 2     กิจกรรมนักศึกษาพบคณาจารยน์ิเทศก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

    นักศึกษารับฟังโอวาทจากอธิการบดี   

    ขั้นตอนการลงทะเบียนและการช าระเงิน 

   ข้อควรปฏิบัติในการไปปฏิบตัิงานและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

*** ศุกร์ที่ 3  สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา  

 
**ก าหนดการ/หัวข้อ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 


