
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน   

(ฉบับท่ี 16/2565)  

เร่ือง ปฏิทินดําเนินงานรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2565  

---------------------------------- 

   ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จะดําเนินการจัดการเร ียนการสอนรายวิชาสหกิจศ ึกษา  

ประจําปการศึกษา 2565 เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีตอนักศึกษา และเปนไปตามโครงสราง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  อาศ ัยอ ํานาจตามความในมาตรา 40 แห งพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยขอนแก น พ.ศ. 2558 และค ําสั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ี 5161/2558 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอํานาจการใหปฏิบัติการแทน ประกอบกับประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 791/2555) ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง หลักเกณฑแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงประกาศปฏิทินดําเนินงานรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังน้ี.- 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

ภาคตน ภาคปลาย 

1. นักศึกษาแจงความประสงคเขารวมฝกสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2565                     

ท้ังภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย ดังลิงก:  

https://forms.gle/TfQrgyVUjByjoonE6  

 

ตั้งแตบัดน้ี ถึง วันท่ี 31 มี.ค. 65 

 

 

2. ประชุมช้ีแจงนักศึกษาประสงคฝกสหกิจ ผานเพจ FB : @coopenkku 14 มี.ค. 65 

3. คณะแจงรายช่ือสถานประกอบการท่ีใหโควตาคณะ 14 มี.ค. 65 

 

 

 

4. 

4.1  นักศึกษาเลือกสถานประกอบการจากโควตาท่ีคณะฯ จัดหา (เลือกตาม  

 กระบวนการของแตละหลักสูตรกําหนด) 

 - นักศึกษาสงคํารอง Co-op EN101 ท่ีสาขาวิชาท่ีสังกัด 

14 - 31 มี.ค. 65 

4.2  นักศึกษาติดตอสถานประกอบการเอง  

- นักศึกษายื่นคํารองขอใหออกหนังสือติดตอสถานประกอบการสหกิจศึกษา 

(Co-op EN101) ท่ีงานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู หรือ 

สามารถยื่นคํารองทางอีเมล kpoons@kku.ac.th  โดยคํารองตองผาน

อาจารยประสานงานสหกิจศึกษาในแตละหลักสูตรกอนลงนาม  

      - นักศึกษาขอรับหนังสือติดตอสถานประกอบการท่ีงานการศึกษาฯ 

หลังจากยื่นคํารอง 2 วัน (นักศึกษาสงหนังสือไปยังสถานประกอบการเอง) 

 

 

ตั้งแตบัดน้ี ถึง  

31 มี.ค. 65 

       

 

ตั้งแตบัดน้ี ถึง 

31 ก.ค. 65 

 

5.  สาขาวิชาแจงผลการเลือกสถานประกอบการ กรณี นศ.เลือกสถานประกอบการจาก

โควตาคณะ พรอมสงคาํรอง Co-op EN101  มายังงานการศึกษาและพัฒนาทักษะ

การเรียนรู 

8 เม.ย. 65 5 ส.ค. 65 
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คําส่ังนี้ไดบันทึกลงในระบบ ENMIS เรียบรอยแลว 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

ภาคตน ภาคปลาย 

6. คณะฯ ออกหนังสือแจงรายช่ือไปยังสถานประกอบการ (กรณี นศ.เลือกสถาน

ประกอบการจากโควตาคณะ) 

18 เม.ย. 65 10 ส.ค. 65 

7. คณะฯ สงหนังสือรายงานตัวเขาฝกสหกิจศึกษาไปยังสถานประกอบการ  

และสงสําเนาใหนักศึกษาทางอีเมล 

1 –3 มิ.ย. 65 1-3 พ.ย. 65 

8. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาตามปฏิทินมหาวิทยาลัย 16 – 22 มิ.ย. 65 17 – 22 พ.ย. 65 

9. นักศึกษาเริ่มฝกสหกิจศึกษา (ไมนอยกวา 16 สัปดาห) 27 มิ.ย. – 16 ต.ค. 65 28 พ.ย. 65 ถึง  

19 มี.ค. 66  

10. คณะกรรมการฯ ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมกับสถาน

ประกอบการ 

ก.ค. – ต.ค. 65 ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 

11. - นักศึกษาสงสมุดบันทึกการปฏิบัติงานท่ีสาขาวิชา 

- นักศึกษานําเสนอผลงานฝกสหกิจศึกษาท่ีสาขาวิชา 

17 ต.ค. – 4 พ.ย. 65 20 – 31 มี.ค. 66 

12. นักศึกษาสงไฟลรายงานฉบับสมบูรณ และไฟลโปสเตอรท่ีสาขาวิชา  10 พ.ย. 65 10 เม.ย. 66 

13. สถานประกอบการสงแบบแจงประโยชนจากผลงนการปฏิบัติงานสหกิจ  

(Co-op EN305) 

17-23 ต.ค. 65 20-26 มี.ค. 66 

หมายเหตุ: 1.  นักศ ึกษาที ่ เข าร วมสหก ิจศ ึกษา ต องปฏ ิบ ัต ิตามประกาศมหาว ิทยาล ัยขอนแก น (ฉบ ับท ี ่  791/2555)  

ลงวันที ่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เร ื ่อง หล ักเกณฑแนวปฏิบ ัต ิเก ี ่ยวก ับการบร ิหารจ ัดการสหกิจศ ึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยตองเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ข้ึนไป มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และตามขอกําหนดของ

หลักสูตร                  

              2.  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ รหัสประจําตัวขึ้นตนดวย รหัส 60 เปนตนไป นักศึกษาตองเรียนและสอบผาน 

รายวิชา EN003102 Work Preparation and Continuing Self-Development มากอน จึงจะสามารถเขาฝกสหกิจ

ศึกษาได 

                3.  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รหัสประจําตัวขึ้นตนดวย รหัส 60 เปนตนไป นักศึกษาตองเรียนและสอบผาน

รายวิชา IC011015 Career Preparation and Professionalism มากอน และตองเขารับการอบรมเตรียมความพรอม

ตามท่ีคณะกําหนดอีกจํานวน 6 ช่ัวโมง จึงจะสามารถเขาฝกสหกิจศึกษาได 

                 4.  นักศึกษาสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม หรือรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษาไดท่ี www.en.kku.ac.th/web/สหกิจ 

 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 (รองศาสตราจารยรัชพล  สันติวรากร) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 


		2022-03-11T16:44:11+0700
	รัชพล สันติวรากร




