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แนวปฎบิัติการเรียนรายวชิาเตรียมสหกจิศึกษา 1 (0-2-1) หน่วยกติ  

  (ส าหรับนักศึกษา) 

 

สัปดาห์ หัวข้อ รายละเอยีด 
1 เขา้เรียนในชั้นเรียน หวัขอ้แนะน า

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
 

นกัศึกษาเขา้เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
พบอาจารยท่ี์ปรึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเพ่ือท าความเขา้ใจ
เน้ือหารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  ครบทุกหวัขอ้ 
ดงัน้ี 
  - การท ารายงาน และทกัษะงานในสาขาวิชาชีพ 
  - หวัขอ้ การท ารายงาน  
  - การหาสถานประกอบการ  
  - การเตรียมเอกสารเพ่ือสมคัรงาน 
  - การประเมินผล และการติดตามความกา้วหนา้ของรายงาน 
  - ความหมายของสหกิจศึกษา (cooperative Education) 
  - กระบวนการสหกิจศึกษาของนกัศึกษา (ก่อน-ระหวา่ง-หลงั) 

2 การเขา้เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษาในระบบ d-learning และอบรม
ภาษาองักฤษ 

1. นกัศึกษาเขา้เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในระบบ d-learning 
ฟังบรรยาย/แนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้
ระบบสหกิจศึกษาออนไลน ์โดยนกัศึกษาด าเนินการ ดงัน้ี 
- นกัศึกษาท่ีไปสหกิจศึกษาสมคัรระบบสหกิจศึกษาออนไลน ์ตาม 
link  https://www.spu.ac.th/department/job/   
- นกัศึกษาเขา้เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในระบบ d-learning  
- Download แบบแจง้รายช่ือสถานประกอบการในการออก
ปฎิบติังานสหกิจศึกษา เพ่ือเตรียมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาฯ พิจารณาลง
นาม และส่งใหศู้นยส์หกิจศึกษาฯ 
2. นกัศึกษาเขา้อบรมภาษาองักฤษ (ENG 002 English for 
Cooperative Education) ในระบบ http://spuonline.spu.ac.th/ 
ตาม link https://www.spu.ac.th/department/job/pages/eng002 
และท าแบบทดสอบใหค้รบ  พิมพใ์บคะแนนส่งอาจารย ์

3-5 1) เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ  
1.1 เพ่ือขอรับการตรวจรายงานศึกษา
ลกัษณะงานอาชีพ และวิเคราะห์
ตนเอง และขอรับค าปรึกษา/
ค าแนะน าตามวนั เวลา ท่ีอาจารยน์ดั
หมาย 
 

นกัศึกษาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเพ่ือ
ขอรับการตรวจรายงานการศึกษาลกัษณะงาน และวิเคราะห์ตนเอง 
(ตามแบบประเมินความกา้วหนา้ของรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา)  
ดงัน้ี 
- ลกัษณะงาน/ต าแหน่งงานในสาขาวิชาชีพ 
- ความตอ้งการจา้งงานในสาขาวิชาชีพ 
- อตัราค่าจา้ง/ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  

 

https://www.spu.ac.th/department/job/
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สัปดาห์ หัวข้อ รายละเอยีด 
3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 เพ่ือขอรับการตรวจรายงาน 
การศึกษาต าแหน่งงานท่ีตนเอง
ตอ้งการท า และขอรับค าปรึกษา/
ค าแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  เพ่ือขอรับการตรวจรายงาน                
การวิเคราะห์ตนเอง และขอรับ
ค าปรึกษา/ค าแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
2) คน้หา-ศึกษา-พิจารณา-เลือกสถาน
ประกอบการ และศึกษาลกัษณะงาน/
ต าแหน่งงานในสาขาวิชาชีพ 

นกัศึกษาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเพ่ือ
ขอรับการตรวจรายงานการศึกษาต าแหน่งงานท่ีตนเองตอ้งการท า 
ดงัน้ี 
- ลกัษณะต าแหน่งงานและขอ้มลูเบ้ืองตน้ 
- หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และรายละเอียดของงานในต าแหน่งงานท่ี
เลือกไว ้
- ลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน 
- สมรรถนะ (Competency) ท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งท่ีเลือก 
(ความรู้/ความสามารถ/ทกัษะ/และคุณลกัษณะ) 
- คุณลกัษณะอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
นกัศึกษาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาตรวจ
รายงาน การวิเคราะห์ตนเอง ดงัน้ี 
- วิเคราะห์ตนเองถึงลกัษณะ (ความชอบ/ถนดั/ความสามารถ/
คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นในปัจจุบนั เพ่ือวิเคราะห์ตนเองวา่
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานและอาชีพหรือไม่) 
- เป้าหมายในการท างานอยา่งไร? และความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
งาน (Career path)? 
- แนวทางในการพฒันาตนเองเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
นกัศึกษาคน้หาสถานประกอบการจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
     1. ฐานขอ้มลูของศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ  ใน Web 
site ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ ตาม link 
https://www.spu.ac.th/department/job/  และเลือกเมนูขวามือ 
Quick Links “สถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา” 
     2. ฐานขอ้มลูของอาจารยท่ี์ปรึกษา/สาขาวิชาท่ีสงักดั 
     3. การศึกษาดว้ยตนเอง/ญาติ/ครอบครัวของนกัศึกษา 
 

นกัศึกษา Download แบบแจง้รายช่ือสถานประกอบการในการออก
ปฎิบติังานสหกิจศึกษา จาก Web site ศูนยส์หกิจศึกษาฯ พร้อมทั้ง
กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น และเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ เพ่ือขอความ
เห็นชอบและนกัศึกษารับการสัมภาษณ์จากอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบั
การเลือกสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน....... 
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สัปดาห์ หัวข้อ รายละเอยีด 
3-5 3) นกัศึกษาน าแบบแจง้รายช่ือสถาน

ประกอบการในการออกปฎิบติังาน
สหกิจศึกษา 
 
4) สมัภาษณ์บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่ง
ในสายอาชีพ (ส าหรับไม่ไปสหกิจ
ศึกษา) 

นกัศึกษาส่งแบบแจง้รายช่ือสถานประกอบการในการออก
ปฎิบติังานสหกิจศึกษาใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษาภายในสปัดาห์ท่ี 2 
 
 
การสมัภาษณ์บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งในสายอาชีพ และจดัท า
บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ เลือกหวัขอ้ 1 หวัขอ้ เท่านั้น 
- การสมัภาษณ์บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งในสายอาชีพ ท่ีมีความโดด
เด่น และนกัศึกษาสนใจ (ควรเลือกบุคคลในต าแหน่งท่ีเป็น
ต าแหน่งเร่ิมตน้ในสายอาชีพท่ีภายหลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้ 
นกัศึกษาสามารถสมคัรเขา้ท างานได)้ 
- จดัท าบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 

6-7 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ     นกัศึกษาส่งรายงานใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาฯ ตรวจ และขอปรึกษาตาม
หวัขอ้ท่ีปรากฏในสปัดาห์ท่ี 3  

8 ประสานศูนยส์หกิจศึกษาฯ  นกัศึกษาประสานงานศูนยส์หกิจศึกษาฯ เพ่ือขอรับจดหมายขอ
ความอนุเคราะห์รับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาทางอีเมล ์
และนกัศึกษาน าไปสมคัรงานกบัสถานประกอบการใหแ้ลว้เสร็จ 3 
วนัหลงัจากท่ีรับจดหมาย 

9-11 จดัท ารายงานฉบบัร่าง (เน้ือหามี
ความสมบูรณ์ และครบถว้น)           

นกัศึกษาจดัท ารายงานรายบุคคลฉบบัร่าง และเขา้พบอาจารยท่ี์
ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบพร้อมแกไ้ขตามค าแนะน า 

11-12 
 

- ติดตามผลการสมคัรงาน (ส าหรับ
ไปสหกิจศึกษา) 

นกัศึกษาติดตามผลการสมคัรงาน แบบตอบรับจากสถาน
ประกอบการ ดว้ยวิธีการดงัน้ี 
กรณีที่ 1 สถานประกอบการตอบรับโดยแจง้ผลใหน้กัศึกษาทราบ
โดยตรง หรือ ศูนยส์หกิจศึกษาฯ หรือ สถานประกอบการแจง้ตอบ
รับมาท่ีศูนยส์หกิจศึกษาฯ ศูนยส์หกิจศึกษาฯ จะแจง้ผล ขอให้
นกัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 
- ศูนยส์หกิจศึกษาฯ ส่งแบบตอบรับใหก้บันกัศึกษาทางอีเมล ์
- นกัศึกษาถ่ายส าเนาแบบตอบรับ จ านวน 2 ชุด โดย 
ส าเนาแบบตอบรับชุดท่ี 1 ส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ เพ่ือเกบ็เป็น  
ขอ้มลูการไปสหกิจศึกษาของนกัศึกษา  
ส าเนาแบบตอบรับชุดท่ี 2  ใส่ในรายงานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 
กรณีที่ 2 สถานประกอบการปฏิเสธโดยแจง้ผลมายงัศูนย ์
สหกิจศึกษาฯ หรือแจง้ใหน้กัศึกษาทราบโดยตรง ขอใหน้กัศึกษา
ด าเนินการดงัน้ี 
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สัปดาห์ หัวข้อ รายละเอยีด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ ขอค าแนะน าปรึกษาการหาสถาน
ประกอบการแห่งใหม่เพ่ือไปสมคัรงาน  
- เม่ือนกัศึกษาไดส้ถานประกอบการใหม่ ขอใหน้กัศึกษาด าเนินการ
เช่นเดิม (สมคัรงาน  รอผลตอบรับ) 
 
กรณีที่ 3 สถานประกอบการไม่แจง้ผลใดๆ  (ไม่ตอบกลบัวา่รับ 
หรือ ไม่รับนกัศึกษา) นกัศึกษาหา้มติดตาม/โทรไปถามผลกบัสถาน
ประกอบการดว้ยตนเอง ใหท้ าดงัน้ี 
- ศูนยส์หกิจศึกษาฯ จะเป็นผูติ้ดตาม หากสถานประกอบการนั้นอยู่
ในฐานขอ้มลูของศูนยส์หกิจศึกษาฯ 
- อาจารยท่ี์ปรึกษาฯ *** จะตอ้งเป็นผูติ้ดตามผลการสมคัรงานให้
นกัศึกษาดว้ยตนเองหากสถานประกอบการนั้นอยูใ่นฐานขอ้มลูของ
คณะ หรือของอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือนกัศึกษาหาเองนกัศึกษาส่ง
รายงานฉบบัสมบูรณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจประเมิน  และ 
นกัศึกษาจดัท าส่ือเพ่ือใชใ้นการน าเสนอ        

13-14 
 

ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

นกัศึกษาส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา  พร้อมจดัท า
ส่ือ PowerPoint ท่ีจะใชใ้นการน าเสนอ 

15-16 สอบประมวลผล  การน าเสนอ
รายงาน 

นกัศึกษาสอบประมวลผล  การน าเสนอรายงานพร้อมส่ือ 

 


