
วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 



ผูประสานงานรายวิชา   : ภคนิตย  ออสปอนพันธ 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

สํานักงานสหกิจศึกษา อาคารไทยบุรี 

โทร. 0-7567-3181, 0-7567-3113 

Email : coopwu51@gmail.com 

Facebook เตรียมสหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ 

 



 รายวิชานี้เปนการปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 ประกอบดวย การจัดทําประวัติยอและใบสมัครงานเปนภาษาอังกฤษ 

เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ การทํางานในองคกรแบบตาง ๆ และ

จริยธรรมในการทํางาน การเตรียมทักษะดานการปรับตัวในสังคม การพัฒนา

บุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การจัดทําโครงงาน และรายงานสหกิจ

ศึกษา เทคนิคการนําเสนอ การเปนผูประกอบการ และความปลอดภัยในการทํางาน  

วิชาเตรียมสหกิจศึกษา (XXX-390) 

 Pre Cooperative Education 



เรียนในหองเรียน  

 4  หัวขอ  8 ชั่วโมง 

ThaiMOOC   วิชาเตรียมสหกิจศึกษา  wu005  

9 หัวขอ 15 ชั่วโมง 

WU eLearning วิชา PCE-001   

2 หัวขอ  1 ชั่วโมง  และ สงงาน ThaiMOOC 

การเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 



วันที่ บรรยายในหองเรียน ใบงาน /กําหนดสงงาน บทเรียนออนไลน ใบงาน /กําหนดสงงาน 

พุธท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

1. แนะนําการเรียนวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา 

2.  การสมัครงานสหกิจ
ศึกษา 

โดย นางสาวภคนิตย 
ออสปอนพันธ 

สงใบงาน 

หลังคาบเรียน 

WU eLearning 

วิชา PCE-001 Topic 1 

1.กระบวนการสมัคร
งานสหกิจศึกษา โดย 
นางสาวภคนิตย  
ออสปอนพันธ 

2. ระบบสารสนเทศสหกิจ
ศึกษา โดย นางกัญญา  
พิทักษไตรกุล 

 

 

- 

 

พุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

ปรัชญาและแนวคิดสหกิจ
ศึกษา 

โดย อ.ดร. อัตนันท  เตโช
พิศาลวงศ 

สงใบงาน 

หลังคาบเรียน 

ThaiMOOC  บทที่ 1 

(2 ชั่วโมง) 

(1)สหกิจศึกษากับการ
พัฒนาบัณฑิตไทย  

โดย ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอาน 
และ ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุข
สอาด 

1. Pre Test และ Post Test 
บทท่ี 1 

สงงานทาง E-Learning 
วิชา PCE-001  Topic * 

ภายใน วันอังคารท่ี 28 
กรกฎาคม 2563 

ตารางเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 



วันที่ บรรยายในหองเรียน ใบงาน /กําหนดสงงาน บทเรียนออนไลน ใบงาน /กําหนดสงงาน 

พุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

สหกิจศึกษาในตางประเทศ 

โดย  นางแสงหทัย  ขับกลอม

สง และ รุนพี่นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา 

สงใบงาน 

หลังคาบเรียน 

ThaiMOOC  บทที่ 4 

(2 ชั่วโมง) 

(4) การเขียนประวัติยอเปน

ภาษาอังกฤษ (Resume) 

โดย ผศ.ดร. อัญชลี  ชยานุวัชร 

1. Resume ของตนเอง   1 ฉบับ 

2.  Pre Test และ Post Test บท

ท่ี 4 

สงงานทาง E-Learning  

ภายใน วันอังคารที่ 4 สิงหาคม  

2563 

พุธท่ี 5  

สิงหาคม 2563 

Start up   

โดย  อุทยานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย      

วลัยลักษณ 

สงใบงาน 

หลังคาบเรียน 

ThaiMOOC  บทที่ 2 

(1 ชั่วโมง) 

(2)บัณฑิตท่ีพึงประสงคของ

สถานประกอบการ  

โดย นายเอกราช  แกวเขียว 

และ นางสาวภคนิตย  ออสปอน

พันธ 

 1. รายงานเรื่อง สถาน

ประกอบการในฝนของตนเอง  

2.  Pre Test และ Post Test บทที่ 2  

สงงานทาง E-Learning วิชา PCE-

001 ภายใน วันอังคารที่ 11  

สิงหาคม  2563 

  

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563  ชวงบาย  ประชุมสมัครงาน สําหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 3/2563 

ตารางเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 



วันที่ บรรยายในหองเรียน ใบงาน /กําหนดสงงาน บทเรียนออนไลน ใบงาน /กําหนดสงงาน 

พุธที่ 12  สิงหาคม 2563 วันหยุดราชการ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปหลวง) 

พุธท่ี 19  

สิงหาคม 2563 
- - 

ThaiMOOC  บทที่ 3 

(2 ชั่วโมง) 

  

(3)การวางแผนชีวิตและอาชีพ 

โดย นางสุรางค  อมรศักดิ์ 

1. ใบงาน Goal Setting  

2.  Pre Test และ Post Test บท

ท่ี 3 

สงงานทาง E-Learning วิชา PCE-

001 

ภายใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม  

2563 

พุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 - - 

ThaiMOOC  บทที่ 5 

(2 ชั่วโมง) 

(5) เทคนิคการสมัครงานและ

สัมภาษณงาน   

โดย ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 

Pre Test และ Post Test บทท่ี 5 

สงงานทาง E-Learning วิชา PCE-

001 

ภายใน วันอังคารที่ 1 กันยายน 

2563 

ตารางเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 



วันที่ บรรยายในหองเรียน ใบงาน /กําหนดสงงาน บทเรียนออนไลน ใบงาน /กําหนดสงงาน 

พุธท่ี 2  

กันยายน  2563 
- - 

ThaiMOOC  บทที่ 6 

(1 ชั่วโมง) 

(6)คุณธรรมและจริยธรรมใน

การทํางาน  

โดย ผศ.ดร.นิพนธ ทิพยศรีนิมิต 

Pre Test และ Post Test บทท่ี 6 

สงงานทาง E-Learning วิชา PCE-

001 

ภายใน วันอังคารที่ 8 กันยายน 

2563 

พุธท่ี 9  

กันยายน  2563 
- - 

ThaiMOOC 

บทที่ 7 

(2 ชั่วโมง) 

(7)ความปลอดภัยในการทํางาน 

โดย อาจารยทัศนุ  เรืองสุวรรณ 

1. รายงาน เรื่องความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึ้นในสถานประกอบการ

สหกิจศึกษา และบอกวิธี

ปองกัน 

2. Pre Test และ Post Test บทท่ี 

7 

สงงานทาง E-Learning วิชา PCE-

001 

ภายใน วันอังคารที่ 15 กันยายน  

2563 

ตารางเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 



วันที่ บรรยายในหองเรียน ใบงาน /กําหนดสงงาน บทเรียนออนไลน ใบงาน /กําหนดสงงาน 

พุธท่ี 16  

กันยายน 2563 

- - 

ThaiMOOC  บทที่ 8 

(2 ชั่วโมง) 

(8) เทคนิคการนําเสนอ 

โดย อ.ดร. อัตนันท  เตโชพิศาล

วงศ 

1.  เขียนโครงรางการนําเสนอ 

(หัวขอหลัก หัวขอรอง) ใน

หัวขอ “ประเทศไทย 4.0” 

2.  Pre Test และ Post Test บท

ท่ี 8 

สงงานทาง E-Learning วิชา PCE-

001 

ภายใน วันอังคารที่ 22กันยายน  

2563 

พุธท่ี 23  

กันยายน  2563 

- - 

ThaiMOOC   บทที่ 9 

(1 ชั่วโมง) 

(9) การเขียนรายงาน 

โดย ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย 

นายขุนดี หลําสุบ 

  

1. โครงรางรายงานสหกิจศึกษา

ตามลักษณะงานของตนเอง 

2. Pre Test และ Post Test บทท่ี 

9 

สงงานทาง E-Learning วิชา PCE-

001 

ภายใน วันอังคารที่ 29 กันยายน 

2563 

ตารางเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 



1.  คะแนนจิตพิสัยวัดจากการเขาเรียนและสงงานตรงเวลา 10 คะแนน 

2.  คะแนนชิ้นงานและทดสอบในหอง   30 คะแนน 

3.  ThaiMOOC  และ WU eLearning   60 คะแนน 

 

 S ผลการประเมินเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 

 U ผลการประเมินยังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 

 

 ผูท่ีไดคะแนนต่ํากวา 80%  ไดเกรด  U  ไมผาน 
 
 

การวัดผลการเรียน 



∗ การสงงาน 

1. คาบเรียนท่ีเรียนในหอง ใหสงชิ้นงานหลังเลิกเรียน  

2. ThaiMOOC และ eLearning  สงงานตามท่ีกําหนด 

การเซ็นชื่อ / แจกใบงาน 

∗ จะทําการแจกใบเซ็นชื่อท่ีหัวแถว และเก็บใบเซ็นชื่อท่ีทายแถว 

∗ นักศึกษาท่ีมีชื่อเปนคนสุดทายของแถว ใหเก็บใบเซ็นชื่อ และจะเก็บชวงทายคาบ 

*   ใบงานจะแจกเปนแถว คนหัวแถวใหแจกใหนักศึกษาแถวเดียวกัน  หามใหแถวอ่ืน 

การสงงาน  การเซ็นช่ือ การแจกใบงาน 









MOOC คือ 



เว็บไซต https://thaimooc.org/ 



วิธีการสมัครและวธิีการเรียนบนระบบ 

Thai MOOC 















สามารถสอบถามปญหาการใชงานระบบ Thai MOOC ไดที่ 

             

พ่ีพัสตราภรณ  กาฬสิงห (พ่ีปอ) 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 e-Mail : kpastrap@mail.wu.ac.th  

             หรือ โทรศัพท 075-673370 

mailto:kpastrap@mail.wu.ac.th


ชองทางการสื่อสาร 



ชองทางการสื่อสาร 



ชองทางการสื่อสาร 
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