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ขั้นตอนกิจกรรมการปฏิบัติงานและการวัดผลโครงการสหกิจศึกษา 
กิจกรรม ชวงเวลา 

ระยะที่ 1 :  การปฏิบัติงาน ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน  ณ สถานประกอบการ 

1. นักศึกษาสหกิจศึกษาสง transcript และประวัติสวนตัว (resume) ใหคณะกรรมการ 

สหกิจศึกษา  เพื่อจัดสงใหสถานประกอบการ 

ภายใน 31  มกราคม 

2. นักศึกษาเดินทางไปปฏิบัติงานภาคการศึกษาฤดูรอนที่สถานประกอบการ มีนาคม - พฤษภาคม 

3. นักศึกษาสงแบบประเมินโครงการเยี่ยมนักศึกษาสหกิจศึกษาและดูงาน ณ สถาน

ประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาฤดูรอน) (CS498-21 

สําหรับอาจารย และ CS498-22 สําหรับนักศึกษา) 

ภายใน 30 เมษายน 

ระยะที่ 2 :  ช้ันปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  ณ ภาควิชาฯ 

4. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาฝกงาน 204390 และ วิชาสัมมนา 204497  

5. นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดใหครบตามหลักสูตร  

6. นักศึกษาสงแบบฟอรมการจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานภาคการศึกษาฤดูรอนของ
นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา (CS498-31) 

ภายในสัปดาหแรกของวันเปดเรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 

7. นักศึกษาเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 2 โดยเขารวมโครงการอบรมตาง ๆ หรือลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา

เพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติเพื่อใหนักศึกษามีความพรอมตรงความตองการของสถาน

ประกอบการที่ตองปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

8. นักศึกษดําเนินการทําใบรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ณ 

สํานักทะเบียนและประเมินผล 

ภายในสัปดาหแรกของเดือน

สิงหาคม 

9. นักศึกษาสหกิจศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 (ลวงหนา) 

กระบวนวิชาสหกิจศึกษา 204498  

ตามกําหนดสํานักทะเบียน ฯ  

(ประมาณตนเดือนกันยายน) 

10. นักศึกษาสหกิจศึกษารับใบสงตัวเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาณ สถานประกอบการ ภายในวันสุดทายของการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 

สําหรับนักศึกษาสหกิจศีกษา 
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กิจกรรม ชวงเวลา 
ระยะที่ 3 :  การปฏิบัติงาน ช้ันปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  ณ สถานประกอบการระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ 

11. นักศึกษาตองสงแบบฟอรมขณะปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1) แบบฟอรมรายละเอียดที่พักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (CS498-41)  ภายในสัปดาหที่ 2 ของการปฏิบัติงาน 

 2) แบบฟอรมรายละเอียดของพนักงานที่ปรึกษาและภาระงานที่มอบหมายให

นักศึกษา(CS498-42)   

ภายในสัปดาหที่ 2 ของการปฏิบัติงาน 

 3) แบบฟอรมโครงรางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(CS498-43) ภายในสัปดาหที่ 3 ของการปฏิบัติงาน 

12. นักศึกษาไดรับการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 1) นักศึกษาไดรับการประเมินจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาที่ไปนิเทศการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 2 ครั้ง ตามแบบฟอรมประเมินการ

นิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  (CS498-61 ) และแบบ

ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (CS498-73) 
*คิดเปนคะแนนวัดผล 20% ของกระบวนวิชาสหกิจศึกษา 204498   

ครั้งที่1 ภายในสัปดาหที่ 1 ของเดือน

พฤศจิกายน  

ครั้งที่ 2  ภายสัปดาหที่ 1 ของเดือน

มกราคม 

 2) นักศึกษาไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากพนักงานที่

ปรึกษา แบงเปน 

2.1 )  การประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (CS498-71) 

2.2 )  การประเมินผลเอกสารรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา(CS498-72) 
*คิดเปนคะแนนวัดผล  40% ของกระบวนวิชาสหกิจศึกษา 204498   

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  

13. นักศึกษาสงเอกสารรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(ฉบับสมบูรณ) ให

พนักงานที่ปรึกษาเพื่อตรวจและรับรองผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(สามารถ ศึกษาองคประกอบของรายงานไดจากแบบฟอรม CS498-72) 

กอนวันสุดทายของการปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา 15 วัน 
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 กิจกรรม ชวงเวลา 

ระยะที่ 4:  การสอบวัดผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ช้ันปที่ 4 ปลายภาคการศึกษาที่ 2 

14. นักศึกษารับซองปดผนึกพรอมตราประทับสถานประกอบการ จากพนักงานที่ปรึกษา 

โดยในซองจะตองประกอบดวยเอกสารตางๆ ดังนี้ 

1)  รายงานฉบับสมบูรณที่ผานการรับรองจากสถานประกอบการ (2 ชุด) 

2)  ผลงานที่พัฒนาระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและผานการรับรองจาก

สถานประกอบการ  

3)  ผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา (CS498-71) 

4)  ผลการประเมินผลเอกสารรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา(CS498-72) 

ภายใน 15 วันนับจากวันที่นักศึกษาสง

รายงานฉบับสมบูรณใหสถาน

ประกอบการ เพื่อใหนักศึกษานําสง

อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และเขา

สอบวัดผลกระบวนวิชา 204498 ณ 

ภาควิชา ฯ  

  

15. นักศึกษาสงซองปดผนึกของเอกสารตางๆ ที่ไดรับจากสถานประกอบการใหกับอาจารย

ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

ภายในที่ 15 กุมภาพันธ  

16. นักศึกษาสงผลการประเมินตางๆ ใหกับอาจารยที่ปรึกษา ประกอบดวย   

-  ผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา  (CS498-91) 

-  ผลการประเมินโครงการสหกิจศึกษาของภาควิชาฯ สําหรับนักศึกษา (CS498-92)  

กอนวันสอบวัดผลกระบวนวิชา 

204498 ตามวันเวลาที่

ประกาศ 

17. นักศึกษาเขาสอบวัดผลกระบวนวิชา 204498 
*คิดเปนคะแนนสอบวัดผล  40% ของกระบวนวิชาสหกิจศึกษา 204498   

ตามวันเวลาที่ประกาศ 

 


