ปฏิทินสหกิจศึกษำ
สำหรับนักศึกษำที่ออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 1/2562
สำนักงำนสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ

กำหนดกำร
1 ธ.ค. 61 - 5 เม.ย. 62
1 ธ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62

1 - 12 เม.ย 62
1 ธ.ค. 61 - 30 เม.ย 62
20 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62

กิจกรรม
1. นักศึกษำแจ้งควำมประสงค์ออกปฏิบัตงิ ำนสหกิจศึกษำและกรอกใบสมัครปฏิบัตงิ ำนสหกิจศึกษำ
1.1 นักศึกษาแจ้งความจานงค์ขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาฯ
1.2 นักศึกษาสหกิจศึกษากรอกใบสมัครปฏิบัติงานสหกิจศึกษาออนไลน์ (สสศ. 02) บน www.oce.rmutk.ac.th โดยกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนแล้วพิมพ์ส่งอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาฯ เพือ่ นาส่งสานักงานสหกิจศึกษา
หมำยเหตุ
นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ต่อเมื่อถูกปฏิเสธจึงจะสามารถเลือกสถานประกอบการ
แห่งใหม่ โดยจัดทา สสศ. 02 ใหม่โดยด่วน
2. อำจำรย์ประสำนงำนสหกิจศึกษำส่งข้อมูลนักศึกษำให้สำนักงำนสหกิจศึกษำ
2.1 อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาฯ จัดส่งแบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมสหกิจศึกษา (สสศ. 01) มายังสานักงาน
สหกิจศึกษา
2.2 อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาฯ จัดส่งใบสมัครปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สสศ.02) มายังสานักงานสหกิจศึกษา
2.3 อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาฯ จัดส่งบันทึกแจ้งรายชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา (อาจารย์นิเทศ) และการจับคู่
นักศึกษาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ

กำหนดกำร
8 เม.ย. 62 - 31 พ.ค. 62

13 - 17 พ.ค. 62

5 - 14 มิ.ย. 62

20 พ.ค. 62 - 12 มิ.ย. 62

กิจกรรม
3. ดำเนินกำรด้ำนเอกสำรนักศึกษำสหกิจศึกษำก่อนปฏิบัตงิ ำนสหกิจศึกษำ
3.1 สานักงานสหกิจศึกษา จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถึงสถานประกอบการพร้อมแนบแบบตอบรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา (สสศ. 03)
3.2 สานักงานสหกิจศึกษา แจ้งนักศึกษาบน www.oce.rmutk.ac.th ให้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ เพือ่ นาไปยื่นต่อสถานประกอบการ
ทีน่ ักศึกษาแจ้งไว้
3.3 นักศึกษาสหกิจศึกษา ตรวจสอบรายชื่อการตอบรับของสถานประกอบการ บน www.oce.rmutk.ac.th กรณีไม่ปรากฏผลการตอบรับ
ภายในเวลาอันควรให้นักศึกษาสหกิจศึกษาติดต่ออาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาฯ โดยด่วน
3.4 สาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาทีไ่ ด้รับการปฏิเสธจากสถานประกอบการ จะต้องดาเนินการใหม่ตั้งแต่ข้อ 2.1 - 3.3 โดยด่วน มิฉะนั้น
อาจหาทีป่ ฏิบัติงานได้ไม่ทันตามกาหนด
4. กำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนปฏิบัตงิ ำนสหกิจศึกษำ
4.1 สานักงานสหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 “9 พฤติกรรม 9
สู่ความสาเร็จ” นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนทีม่ ีรายชื่อ บน www.oce.rmutk.ac.th จะต้องเข้าร่วมโครงการฯ ตามทีก่ าหนด มิเช่นนั้น
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะไม่มีสิทธิอ์ อกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ
4.2 สานักงานสหกิจศึกษา นารายชื่อนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562 ทัง้ หมดให้เจ้าหน้าทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนดาเนินการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาต่อไป
5. ดำเนินกำรด้ำนเอกสำรกำรปฏิบัตงิ ำนสหกิจศึกษำไปยังสถำนประกอบกำร
5.1 สานักงานสหกิจศึกษาจัดทาหนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษาพร้อมแนบเอกสารดังนี้
1) แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (สสศ. 04)
2) แบบแจ้งตาแหน่งงานและลักษณะงาน (สสศ. 06)
3) แบบแจ้งรายละเอียดสถานทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สสศ. 07)
4) เอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากโครงานสหกิจศึกษา (สสศ.คข. 03)

กำหนดกำร

10 - 14 มิ.ย. 62

17 มิ.ย. 62 - 11 ต.ค. 62

14 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62

16 - 31 ต.ค. 62

กิจกรรม
5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสหกิจศึกษา (สสศ.12)
6) แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานทีป่ รึกษาสหกิจศึกษา (พีเ่ ลี้ยง) ต่อการจัดสหกิจศึกษา (สสศ.14)
7) คาอธิบายลักษณะงานของตาแหน่ง (Job Description) /สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2 สานักงานสหกิจศึกษา จัดส่งเอกสารตามข้อ 5.1 ให้กับอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาฯ ผ่านคณะฯ เพือ่ มอบให้
นักศึกษาต่อไป
6. ระยะเวลำปฏิบัตงิ ำนสหกิจศึกษำ
6.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามกาหนดการ
6.2 อาจารย์ทปี่ รึกษาสหกิจศึกษาออกนิเทศสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยกาหนดการส่งเอกสารการออกนิเทศ (สสศ.09) ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 8-12 ก.ค. 62 (สัปดาห์ที่ 4) / ครั้งที่ 2 วันที่ 16-20 ก.ย. 62 (สัปดาห์ที่ 14)
7. นำเสนอผลกำรปฏิบัตงิ ำนนักศึกษำสหกิจศึกษำ
7.1 นักศึกษานาเสนอผลงานพร้อมส่งรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สสศ. 05) และ
แบบเสนอผลงานสหกิจศึกษา
7.2 อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจาสาขาวิชาฯ รวบรวมผลงานนักศึกษา ในข้อ 7.1 พร้อมคะแนนผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นาส่งให้สานักงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์บันทึกลงแผ่นซีดี
7.3 นักศึกษาสหกิจศึกษาทีม่ ีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรจากสานักงานสหกิจศึกษา
7.4 อาจารย์ประสานงานประจาสาขากรอกเกรดผ่าน www.ascar.rmutk.ac.th ระบบงานทะเบียน

กำหนดกำร

กิจกรรม
8. อื่น ๆ
8.1 นักศึกษาสหกิจศึกษา ต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้กฏและระเบียบ ของสถานประกอบการ
8.2 นักศึกษาสหกิจศึกษา (ภาคสมทบ) ทีจ่ าเป็นต้องติดต่อนอกเวลาราชการ กรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร. 02-286-9600 ต่อ 7070, 7071,
และ 7337 หรือ 092-793-9190
8.3 เมื่อพ้นกาหนดในข้อ 1-4 สานักงานสหกิจศึกษาจะไม่ดาเนินการใด ๆ เพือ่ การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาหรับนักศึกษารายนั้น ๆ
สาหรับนักศึกษารายนั้น ๆ

