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หากขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม จะแจงที่   เว็บไซตศูนยบริการการศึกษา http://ces.wu.ac.th -ขาวศูนยสหกิจศึกษา หรือ facebook สหกิจศึกษา ขอมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 2561

หลักสูตร จํานวน การสงรายงานที่สํานักวิชา ผูใหขอมูล

นักศึกษา วัน - เวลา สถานที่ วัน - เวลา สถานที่ ลักษณะกิจกรรม วันที่

ภาษาอังกฤษ 2  -  - อังคารที่ 18 ก.ย. 2561 หองประชุม 2 นําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ศุกรที่ 21 ก.ย. 2561 อาจารยภูมิ  ชาญปอม

13:00 - 14:00 น. วิชาการ 1

ภาษาจีน 1 จันทรที่ 10 ก.ย. 2561 หองวัฒนธรรมศึกษา จันทรที่ 10 ก.ย. 2561 หองวัฒนธรรมศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ พุธที่ 12 ก.ย. 2561 อาจารยนุจรีย  สุทธิพันธ

8.30 - 9.00 น. วิชาการ 1 9.00 - 10.00  น. วิชาการ 1 หลักสูตร

อาเซียน 2

รัฐศาสตร 15  -  - พุธที่ 12 ก.ย. 2561 หองระเบียงบรรณ3 นําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สอบถามที่อาจารย อาจารย ดร. ทัศนียา  บริพิศ

(รัฐประศาสนศาสตร) เวลา 10.00 - 11.00 น. ศูนยบรรณสารฯ

รัฐศาสตร  

(ปกครอง + IR )

เศรษฐศาสตร 30

บริหารธุรกิจ (การตลาด) 15

บริหารธุรกิจ (การเงิน) 21 พุธที่ 14 พ.ย. 2561 สอบถามที่  - เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ศุกรที่ 5 ต.ค. 2561 อาจารยนลินี  ทินนาม

 -  - เวลา 13.00-17.00 น. สํานักวิชา  - นําเสนอผลการปฏิบัติงาน

บริหารธุรกิจ (มนุษย) 14  -  - พุธที่ 12 ก.ย. 2561 สอบถามที่ Present and discuss อังคารที่ 30 ต.ค. 2561 อ. ดร. วิภาวรรณ  กลิ่นหอม

เวลา 10.00 - 14.00 น. สํานักวิชา

ใหนักศึกษาสอบถามที่ ผศ. สมใจ  หนูผึ้ง

ใหนักศึกษาสอบถามที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทรวรรณ  แทนทอง

ตารางกิจกรรมสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ  
 สําหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

การสัมภาษณรายบุคคล การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

ขอใหนักศึกษาสอบถามที่ อาจารยเหงียน ถิ หง หลิง

ใหนักศึกษาสอบถามที่ อาจารยปาณิศา  ศรีเปารยะ
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บริหารธุรกิจ (โลจิสติกส) 44  -  - พุธที่ 21 พ.ย. 2561 สอบถามที่ นําเสนอผลการปฏิบัติงานเปนรายสถานประกอบการ พุธที่ 14 พ.ย. 2561 อาจารยกัญญนิจ  วิเชียรรัตน

สํานักวิชา โดยมีอาจารย และรุนนองรวมฟง

ทองเที่ยว 101  

บัญชี 68  -  - พุธที่ 24 ต.ค. 2561 สอบถามที่ นําเสนอผลงานวิจัยตอคณะกรรมการและใหรุนนอง พุธที่ 31 ต.ค. 2561 อาจารยศิริพร  สวางอารียรักษ

สํานักวิชา รวมรับฟงการนําเสนอ

นิเทศศาสตร 7

วิศวกรรมซอฟทแวร 20

เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ 1

อนามัยสิ่งแวดลอม 8

เทคโนโลยีชีวภาพ 2 อังคารที่ 18 ก.ย. 2561 หอง 222 พุธที่ 19 ก.ย. 2561 สอบถามที่  - นําเสนอประสบการณแกรุนนอง ศุกรที่ 21 ก.ย. 2561 ผศ.ดร. นิสา  แซหลี

เวลา 12.00 - 14.00 น. วิชาการ 4 เวลา 12.00 - 14.00 น. สํานักวิชา  - ตอบขอซักถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เทคโนโลยีอาหาร 5  -  - พฤ.ที่ 20 ก.ย. 2561 หองประชุม 1  - นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ศุกรที่ 21 ก.ย. 2561 ผศ.ดร. สุปราณี  มนูรักษชินากร

เวลา 12.00 - 14.00 น. วิชาการ 4  - ตอบขอซักถาม  รับฟงขอเสนอแนะ แลกเปลียน

ขอใหนักศึกษาสอบถามที่สํานักวิชา

ขอใหนักศึกษาสอบถามที่ อาจารยธนาภา  ชวยแกว

ขอใหนักศึกษาสอบถามที่ อาจารยประเสริฐ  มากแกว

ขอใหนักศึกษาสอบถามที่ อาจารยปฏิบัติ  ปรียาวงศากุล

ขอใหนักศึกษาสอบถามที่ อ. ดร. อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ
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ประมง 1

พืชศาสตร 2  -  - พุธที่ 12 ก.ย. 2561 สอบถามที่ นักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พุธที่ 12 ก.ย. 2561 ผศ. ดร.พจมาลย  สุรนิลพงศ

เวลา 13.00 - 16.00 น. สํานักวิชา สัมภาษณนักศึกษารายบุคคล

สัตวศาสตร 11 พุธที่ 12 ก.ย. 2561 วิชาการ 4 พุธที่ 19 ก.ย. 2561 หอง AD1112  - นําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ศุกรที่ 19 ต.ค. 2561  ผศ.ดร.นิวัต  เมืองแกว

หองประชุม 212 เวลา 13.00 - 17.00 น. ชั้น 1  - แลกเปลี่ยนองคความรู ทักษะวิชาชีพ

อาคารสถาปตย  - ตอบขอซักถามของอาจารยและรุนนอง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

วิศวกรรมโยธา 8 ศุกรที่ 14 ก.ย. 2561 หองแลบโยธา ศุกรที่ 14 ก.ย. 2561 หองแลบโยธา  - นําเสนอผลการปฏิบัติงาน จันทรที่ 17 ก.ย. 2561 อาจารยสัจจพันธ ลีละตานนท

13.00 - 16.00 น. ศูนยเครื่องมือ 2 13.00 - 16.00 น. ศูนยเครื่องมือ 2  - ตอบขอซักถาม

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2  -  - พุธที่ 12 ก.ย. 2561 หองประชุม 268  - นําเสนอโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ พุธที่ 19 ก.ย. 2561 อาจารย เจนจิรา  แกวรัตน

วิชาการ 4 การทํางานในสถานประกอบการ

เทคโนโลยีการจัดการ 11 พุธที่ 12 ก.ย. 2561 หองประชุม พุธที่ 12 ก.ย. 2561 หองประชุม  - นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ศุกรที่ 21 ก.ย. 2561  อาจารยสุรศักดิ์  ศรีชุม

ทรัพยากรทะลและชายฝง 13.00 - 16.00 น. วิชาการ 4 13.00 - 16.00 น. วิชาการ 4  - ตอบขอซักถาม

วิศวกรรมเคมีฯ 2 อังคารที่ 13 พ.ย. 2561 หองปฏิบัติการ อังคารที่ 13 พ.ย. 2561 หองปฏิบัติการ  - นําเสนอผลการปฏิบัติงาน พฤ.ที่ 15 พ.ย. 2561 อ.ดร.นิรัติศัย  รักมาก

9.00 - 12.00 น. วิศวกรรมเคมี 9.00 - 12.00 น. วิศวกรรมเคมี  - ตอบขอซักถาม

วิศวกรรมวัสดุ 1 พุธที่ 12 ก.ย. 2561 หองธุรการ พุธที่ 26 ก.ย. 2561 หองประชุม นําเสนอผลการปฏิบัติงานและโครงงาน พุธที่ 3 ต.ค. 2561 ผศ.ดร. ประชิด  สระโมฬี

สํานักวิชาวิศวกรรมฯ ศูนยวิจัยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม  (B2)

รวม 395 คน

ขอใหนักศึกษาสอบถามที่  ผศ.ดร. สถาพร  ดิเรกบุษราคม

ขอใหนักศึกษาสอบถามที่ อาจารย ดร. อนุรักษ  ถุงทอง 



1.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยสถานประกอบการ สงที่สํานักงานสหกิจ หลังฝกเสร็จ 3 วันทําการ

(ที่พี่ภคนิตย)

2.  รายงานสหกิจศึกษา  2  เลม เลมที่ 1  สงใหอาจารย ตามที่ตกลงกับอาจารย

เลมที่ 2 สงสถานประกอบการ เมื่ออาจารยตรวจแกแลว

(นักศึกษาสงเอง)

3.  แผนซีดีรายงานสหกิจศึกษา (ฉบับสมบูรณ)    และ PowerPoint  สงที่สํานักงานสหกิจ เมื่ออาจารยตรวจรายงาน

     นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ***  ดูรายละเอียดดานลาง *** ผานเรียบรอยแลว 

4.  แบบสอบถามนักศึกษาสหกิจศึกษาออนไลน ที่ ทําแบบสอบถามออนไลนในระบบ

4.1  เว็บไซตสารสนเทศสหกิจศึกษา https://coop.wu.ac.th/ ภายใน  10 - 14 ก.ย.  2561

4.2  เว็บไซตศูนยบริการการศึกษา-ขาวศูนยสหกิจ  https://ces.wu.ac.th/

4.3  Facebook สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

1.  ใหสงไฟลในรูปแบบ PDF เทานั้น โดยแบงโฟลเดอรในการจัดเก็บเนื้อหา ออกเปน 9 โฟลเดอร ดังนี้

1.1 โฟลเดอรชื่อ “หนาปก”  

– ภายในประกอบดวย ปกหนารายงาน

1.2 โฟลเดอรชื่อ “หนาอนุมัติ”

 – ภายในประกอบดวย หนังสืออนุมัติการตรวจสอบความถูกตองของรายงาน

 1.3 โฟลเดอรชื่อ “บทคัดยอ”

 – ภายในประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือทั้ง 2 รูปแบบ

1.4 โฟลเดอรชื่อ “กิตติกรรมประกาศ” 

– ภายในประกอบดวย หนากิตติกรรมประกาศ

1.5 โฟลเดอรชื่อ “คํานํา-สารบัญ” 

– ภายในประกอบดวย สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง(ถามี) สารบัญภาพ(ถามี)

1.6 โฟลเดอรชื่อ “เนื้อเรื่อง” 

– ภายในประกอบดวย สวนของเนื้อหาของรายงานทุกบท

1.7 โฟลเดอรชื่อ “ภาคผนวก”

 – ภายในประกอบดวย ภาคผนวก และแบบบันทึกการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห

1.8 โฟลเดอรชื่อ “เอกสารอื่นๆ และรูปภาพประกอบ” (ถามี)

1.9 โฟลเดอรชื่อ  “ PowerPoint  นําเสนอผลการปฏิบัติงาน "

ยกเวน สํานักวิชาการจัดการ ใหสง

1.  รายงาน/บทความวิชาการ(ตามที่หลักสูตรกําหนด)   2.  PowerPoint  3. แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน

2. บนหนาปกซีดี มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 รหัสนักศึกษา 2.3 หลักสูตร 2.5 ภาคการศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

2.2 ชื่อ – สกุล 2.4 สํานักวิชา 2.6 ชื่อสถานประกอบการ

รายการที่นักศึกษาตองปฏิบัติหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

*** รูปแบบการสงซีดีรายงานสหกิจศึกษา และ PowerPoint นําเสนอผลการปฏิบัติงาน

รายการ วิธีสง กําหนดสง

วันที่ 10 - 14 ก.ย. 2561
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