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ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม และข้ันตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

  ตามที่ ศูนย์สหกิจศึกษา ได้ด าเนินการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ด าเนินการ 
และเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ศูนย์สหกิจศึกษา 
จึงขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ของศูนย์สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  

ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2561 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 กระบวนการ การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศกึษา  
ศูนย์สหกิจศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และ
นักศึกษายื่นเอกสารการสมัครที่ศนูย์สหกิจศึกษาด้วยตัวเอง  
ส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมคัร ดงันี ้

- สก. 01  แบบพิจารณาคณุสมบัตนิักศึกษาสหกิจศึกษา 
- สก. 03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 
- สก. 04 แบบค ารองขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา 

สหกิจศึกษา (แบบค าร้องเพื่อส่งหนังสือทาบทามสถาน
ประกอบการ) 
 
 

 
1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2561 

 
1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 
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ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2561 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

2 กระบวนการก่อนปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
การเตรียมความพร้อมนักศึกษากอ่นออกปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) 
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและผู้ใช้บณัฑิต (ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง) 
- อบรมหลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ จ านวน 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 10–14 
  (จ านวน 18 ช่ัวโมง) เปิดรับสมคัรนักศึกษาเข้าอบรม รุ่นละ 100 คนเท่านั้น    
  ศูนย์สหกิจศึกษาจะแจ้งก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีให้ทราบอีกครั้ง 

4 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 

รุ่นที่ 10 ช่วงเดือนตุลาคม 2561 
รุ่นที่ 11 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 

รุ่นที่ 12 ช่วงเดือนธันวาคม 2561 
รุ่นที่ 13 ช่วงเดือนธันวาคม 2561 

1 สิงหาคม – 29 ธันวาคม 2561 
 

 
 
 

รุ่นที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

 

3 การเลือกสมัครงาน Matching  
     3.1 ศูนย์สหกิจศึกษาส ารวจความต้องการของสถานประกอบการที่
ต้องการรับนักศึกษาแจ้งการรับสมัครงานผ่าน Facebook ของศูนย์สหกิจ
ศึกษา และ/หรือ หลักสูตร/นักศึกษา ประสานงานโดยตรงกับสถาน
ประกอบการเบื้องต้น และแจ้งศูนย์สหกิจศึกษาเพื่อให้ด าเนินการส่งเอกสาร
หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา (หนังสือทาบทาม) อย่างเป็นทางการ 
(เป็นไปตามกระบวนการตดิต่อประสานงานของระบบ 
สหกิจศึกษา) 
     3.2 ศูนย์สหกิจศึกษาแจ้งผลแบบตอบรับให้นักศึกษาทราบ 
     3.3 ศูนย์สหกิจศึกษาได้รับเอกสารแบบตอบรับจากสถานประกอบการ
แล้วนั้น ศูนย์สหกจิศึกษาจะด าเนนิการท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาไปยังสถาน
ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามเีวลาในการเตรียมตัวไปปฏิบัติงานในภาค
เรียนถัดไป 
 

 
4 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 

 
4 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561 
4 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561 

 

 
1 สิงหาคม – 31 พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 

 
 

1 สิงหาคม – 31 พฤศจิกายน 2561 
1 สิงหาคม – 31 พฤศจิกายน 2561 

 
  



ปฏิทินข้ันตอนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏบิตัิงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 3 

 

ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2561 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

4 การเตรียมข้อมูลนักศกึษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
และการไปปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ 
4.1 สรุปจ านวนนักศึกษาทีอ่อกปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 
4.2 สรุปจ านวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 
4.3 มหาวิทยาลัยออกประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา  
     ภาคเรียนท่ี 1/2561 
4.4 มหาวิทยาลัยออกประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา  
     ภาคเรียนท่ี 2/2561 
4.5 ประกาศแต่งตั้ง อาจารยผ์ู้ประสานงานประจ ารายวิชาสหกิจศึกษา 
     แต่ละหลักสูตร ภาคเรียนท่ี 1/2561  
4.6 ประกาศแต่งตั้ง อาจารยผ์ู้ประสานงานประจ ารายวิชาสหกิจศึกษา 
     แต่ละหลักสูตร ภาคเรียนท่ี 2/2561  
4.7 ส ารวจรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน/โครงงาน  
     ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 
4.8 ส ารวจรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน/โครงงาน  
     ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 
4.9 ส ารวจรายชือ่อาจารย์นิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา  
      ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรยีนที่ 1/2561 
4.10 ส ารวจรายชือ่อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  
      ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรยีนที่ 2/2561 

 
 

31 มิถุนายน 2561 
- 

20 สิงหาคม 2561 
 
- 
 

31 สิงหาคม 2561 
 
- 
 

1 สิงหาคม 2561 
 

- 
 

1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 
 
- 

 
 
- 

31 พฤศจิกายน 2561 
- 

 
14 ธันวาคม 2561 

 
- 
 

21 ธันวาคม 2561 
 
- 
 

14 ธันวาคม 2561 
 
- 
 

19 ธันวาคม 2561–28 กุมภาพันธ ์
2562 

 

5 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการสหกิจศกึษา 
   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา  
   ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาท่ีจะออกปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 

- 12  กันยายน 2561  
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ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2561 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

6 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  
- นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีปฏิบตัิงานในภาคเรียนท่ี 1/2561  
- นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีปฏิบตัิงานในภาคเรียนท่ี 2/2561 

 
27 กรกฎาคม 2561 

- 

 
- 

19 ธันวาคม 2561 

 

7 วันเปิดภาคเรียน  
(ยึดตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย) 

23 กรกฎาคม 2561 3 มกราคม 2562  

8 ช่วงเพ่ิม-ถอนรายวิชา หรือเปลี่ยนแปลงหมู่เรียนและจองรายวิชาเรียน 
โดยด าเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย 
(ยึดตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย) 

23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 3 – 16 มกราคม 2562  

9 โครงการประชุมสัมมนากระบวนการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา 
(ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา)  

- ภาคเรยีนที่ 1/2561  
- ภาคเรยีนที่ 2/2561 

(ประชุมส าหรับอาจารย์นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา) 

 
 

ช่วงเดือนกันยายน 2561 
- 

 
 
- 

17 มกราคม 2562 
 

 

10 ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ส าหรับนักศึกษา  
- ภาคเรยีนที่ 1/2561  
- ภาคเรยีนที่ 2/2561 

(ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 

 
6 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 

- 

 
- 

7 มกราคม – 27 เมษายน 2562 

 

11 กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
ส าหรับนักศึกษาสหกิจศกึษา ภาคเรียนที่ 2/2561 
ให้นักศึกษาส่งรายงานความกา้วหน้าให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศกึษา/
อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 

- สก. 07 แบบแจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
- สก. 08 แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- สก. 09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
 
 

 
11 สิงหาคม 2561 
18 สิงหาคม 2561 
25 สิงหาคม 2561 

 
 

 
 

14 มกราคม 2562 
21 มกราคม 2562 
28 มกราคม 2562 
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ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2561 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

(ท้ังนี้ สามารถปรับเปลี่ยนใหเ้หมาะสมตามระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
สหกิจศึกษา) 

- นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบตัิงานประจ าวัน 
หรือ ประจ าสัปดาห์ (ตามแบบฟอร์มของแต่ละคณะ)  
เพื่อส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นเิทศงานสหกิจศึกษา  

- นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าต่อผู้นิเทศงาน  
(พ่ีเลี้ยง), อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 
 

- นักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์นิเทศงานฯ และผู้นิเทศงาน (พ่ีเลี้ยง) 
ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และต้องแก้ไขตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์นิเทศงานฯ และผู้นิเทศงาน (พ่ีเลี้ยง) 
ให้เรียบร้อย 

 
 

ตามวันเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด 
 
 

ไม่เกินวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 
(ไม่เกินสัปดาห์ที่ 10 ของการออก

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา) 
23 พฤศจิกายน 2561 

 

 
 

ตามวันเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด 
 
 

ไม่เกินวันท่ี 5 เมษายน 2562 
(ไม่เกินสัปดาห์ที่ 10 ของการออก

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา) 
23 เมษายน 2562 

 

12 ช่วงระยะเวลาการนิเทศงานนักศกึษาสหกจิศึกษา  
- การนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ครั้งท่ี 1  

(ควรนิเทศฯ ช่วงสัปดาห์ที่ 4-6 นับจากสัปดาห์แรกที่นักศึกษาปฏบิตัิงาน) 
- การนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ครั้งท่ี 2 

(ควรนิเทศฯ ช่วงสัปดาห์ที่ 13-15 นับจากสัปดาห์แรกที่นักศึกษาปฏบิัติงาน) 
 

***กระบวนการด าเนินงานก่อนนิเทศงานสหกิจศึกษา ให้อาจารย์นิเทศฯ 
กรอกข้อมูล สก.10 คือ แบบฟอรม์ขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษา 
สหกิจศึกษา และส่งเอกสารดังกลา่วให้กับศูนย์สหกิจศึกษาล่วงหน้า 
ก่อนจะออกนิเทศงานสหกิจศึกษา อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อด าเนินการจัดส่ง
หนังสือขออนุญาตเข้านิเทศงานนกัศึกษาให้กับสถานประกอบการ*** 

 
ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 

 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 

 
ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 

 
ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 
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ล าดับ รายละเอียดกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2561 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

13 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน  
(ยึดตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย) 
 

23 พฤศจิกายน 2561 8 พฤษภาคม 2562  

14 กระบวนการหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศกึษา รายละเอียดดังนี ้
14.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาผู้ผ่านการปฏิบตัิงาน 
สหกิจศึกษา พร้อมมอบสัมฤทธิบ์ตัร 
14.2 นักศึกษาจะต้องมีการน าเสนอ-ส่งโครงงาน/ผลงาน หลังจากปฏิบัติงาน
สหกิจสึกษาต่อหลักสูตร/คณะ เพือ่คัดเลือกเข้าประกวดในระดับ
มหาวิทยาลยั 
14.3 หลักสูตร/คณะ จะต้องคัดเลอืกผลงาน/โครงงานของนักศึกษา 
โดยจะต้องมีการน าเสนอผลงาน/โครงงาน-ส่งผลงาน/โครงงาน  
หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา เพื่อคดัเลือกผลงาน/
โครงงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดเีด่นในระดับเครอืข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และระดับชาตติ่อไป 
14.3 ส่งผลการเรียนรายวิชาสหกจิศึกษา 
หลักสตูรรวบรวมคะแนนนักศึกษาจากแบบประเมินท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
     - แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก.13)  
       ส าหรับผู้นิเทศงาน (พ่ีเลี้ยง) 
     - แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก.14)  
       ส าหรับผู้นิเทศงาน (พ่ีเลี้ยง)  
     - แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก.12)  
       ส าหรับอาจารย์นิเทศงาน 
 

 
18 พฤศจิกายน 2561 

 
 

18 พฤศจิกายน 2561 
 
 

22 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 

19 ธันวาคม 2561 
 
 

 
 
 
 
 

 
25 พฤษภาคม 2562 

 
 

1-23 พฤษภาคม 2562 
 
 

30 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 

31 พฤษภาคม 2562 
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ปีการศึกษา 2561 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

     - แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก.15)  
       ส าหรับอาจารย์นิเทศงาน   
     - นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทีไ่ด้รับการอนุญาตให้มีการเผยแพร ่
จากสถานประกอบการ ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์นิเทศงานฯ  
เพื่อสรุปคะแนนพร้อมส่งผลการเรยีนรายวิชาสหกจิศึกษาของนักศึกษา 
ให้กับมหาวิทยาลยัตามก าหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
14.4 ส่งผลการเรียนของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา 
14.5 ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไมส่ าเรจ็การศึกษา 
14.6 ศูนย์สหกิจศึกษา จัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยั เพื่อคัดเลือกผลงานคัดเลือกผลงานนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  

 
 
 
 
 
 
 

19 ธันวาคม 2561 
27 ธันวาคม 2561 
17 ธันวาคม 2561 

 

 
 

 
 
 
 
 

31 พฤษภาคม 2562 
7 มิถุนายน 2562 

22 พฤษภาม 2562 

15 ก าหนดส่งผลการเรียน 
- ส่งผลการเรียนของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- ส่งผลการเรียนของผู้ทีย่ังไมส่ าเรจ็การศึกษา 

 
19 ธันวาคม 2561 
27 ธันวาคม 2561 

 
31 พฤษภาคม 2562 
7 มิถุนายน 2562 

 

16 ส่งส าเนาเอกสารผลการติดตามการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศกึษา  
 (ส าหรับอาจารย์นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)  

- แบบสรุปผลการตดิตามการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
- สก.12 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
- สก.15 แบบประเมินรายงานนักศกึษาสหกิจศึกษา 

 
 

12 ธันวาคม 2561 
12 ธันวาคม 2561 
12 ธันวาคม 2561 

 
 

31 พฤษภาคม 2562 
31 พฤษภาคม 2562 
31 พฤษภาคม 2562 
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17 ศูนย์สหกิจศึกษา สรุปข้อมลูผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
- สรุปจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา  
- สรุปจ านวนสถานประกอบการ 
- สรุปจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
- สรุปจ านวนผลงานสหกิจศึกษาดเีด่นระดับมหาวิทยาลัย  
- สรุปจ านวนผลงานที่เป็นตัวแทนการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  
- สรุปจ านวนผลงานสหกิจศึกษาดเีด่นระดับชาต ิ

 
 

 
 

28 ธันวาคม 2561 
 

 

ช่วงเดือนมีนาคม 2562 
 

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 

 
 
 
 

30 มิถุนายน 2562 
 
 

ช่วงเดือนมีนาคม 2563 
 

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 

 

           

หมายเหตุ    หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลประการใด ศูนย์สหกิจศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง 
  ในการนี้ ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน/รายละเอียดกิจกรรม และขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้ท่านทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตร คณะ และศูนย์สหกิจศึกษา ได้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาในการด าเนินงาน
ตามรายละเอียดดังกล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อไป 

                 
             (อาจารย์สารัลย์  กระจง) 
                                  ผู้ช่วยอธิการบดี 


