
ปฏิทินปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2558 

งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี
2/2557 

ภาคการศึกษาท่ี
1/2558 

ภาคการศึกษาท่ี
2/2558 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

1 ส ำรวจควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
   -รับแบบเสนองำนคืนจำกสถำนประกอบกำร  
และประกำศกำรรับปฏบิัติงำน 
   - นักศึกษำติดต่อขอดูข้อมลูสถำนประกอบกำรได้ที่
สำขำวิชำและงำนสหกิจศึกษำ 
   - นักศึกษำท่ีประสงค์จะติดต่อสถำนประกอบกำร
เอง สำมำรถขอเอกสำรได้ที่งำนสหกิจศึกษำ 

พ.ย. 57  
-  

มี.ค. 58 

  งำนสหกิจศึกษำ/ 
นักศึกษำ 

2 นักศึกษำยื่นแบบ FM 09-01 พรอ้มแนบใบเกรดต่อ
สำขำวิชำ  
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติกำรเข้ำร่วมสหกิจศึกษำ 

พ.ย. 57 
-  

มี.ค. 58 

  งำนสหกิจศึกษำ/ 
อำจำรยผ์ู้
ประสำนงำน/ 
นักศึกษำ 

3 นักศึกษำรับแบบ FM 09-15 เพือ่ยืนยันกำรเข้ำ
ปฏิบัติงำน 

พ.ย. 57 
- 

 มี.ค. 58 

  งำนสหกิจศึกษำ/ 
อำจำรยผ์ู้
ประสำนงำน/
นักศึกษำ 

4 นักศึกษำ 2 สำขำวิชำ ท่ีจะออกปฏิบัติงำน ในภำค
เรียนที่ 1/ 2558 เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเตรยีมควำม
พร้อมสหกิจศึกษำ พร้อมรับหนังสอืส่งตัวเข้ำฝึกปฏิบัติ
สหกิจ  

24-28มี.ค. 58   งำนสหกิจศึกษำ/ 
อำจำรยผ์ู้
ประสำนงำน/
นักศึกษำ 

5 นักศึกษำรำยงำนตัว ณ สถำนประกอบกำร (วันเริ่ม
กำรปฏิบัติงำน) 

 1 ม.ิย. 58  นักศึกษำ/อำจำรย์
นิเทศ 

6 นักศึกษำส่งแบบ FM 09-03 ถึง FM 09-05 และ 
FM 09-13  
ให้อำจำรย์นิเทศ (สัปดำห์ที่ 1) 

 2-8 ม.ิย. 58  นักศึกษำ/ อำจำรย์
นิเทศ 

7 อำจำรย์ออกนิเทศนักศึกษำงำนสหกิจศึกษำ ครั้งท่ี 1  
(สัปดำห์ที่ 2 ของกำรปฏิบัติงำน) 

 9-15 ม.ิย. 58  อำจำรย์นิเทศ 

8 อำจำรย์ออกนิเทศนักศึกษำงำนสหกิจศึกษำ ครั้งท่ี 2  
(สัปดำห์ที่ 6 ของกำรปฏิบัติงำน) 

 7-13 ก.ค. 58  อำจำรย์นิเทศ 

9 อำจำรย์ออกนิเทศนกัศึกษำงำนสหกิจศึกษำ ครั้งท่ี 3  
(สัปดำห์ที่ 10 ของกำรปฏิบตัิงำน) 

 4-10 ส.ค. 58  อำจำรย์นิเทศ 

10 อำจำรย์ออกนิเทศนักศึกษำงำนสหกิจศึกษำ ครั้งท่ี 4  
(สัปดำห์ที่ 14 ของกำรปฏิบัติงำน) 

 1-7 ก.ย. 58  อำจำรย์นิเทศ 

11 นักศึกษำส่งแบบ FM 09-06 และ FM 09-07 ที่
อำจำรย์ประจ ำวิชำตรวจสอบ 
(สัปดำห์ที่ 16 ของกำรปฏิบตัิงำน) 

 15-20 ก.ย. 58  นักศึกษำ/ อำจำรย์
นิเทศ 

12 นักศึกษำ 6 สำขำวิชำ ท่ีกลับจำกกำรออกปฏิบัติงำน 
ในภำคเรียนท่ี 1 / 2558  
ร่วมกันจัดโครงกำรนิทรรศกำรผลงำนทำงวิชำกำร 
ของนักศึกษำสหกิจศึกษำ ณ อำคำรเรือนปญัญำ 

 ต.ค. 58  อำจำรย์ประจ ำวิชำ/  
งำนทะเบียน/หน.
สำขำวิชำ 

13 อำจำรย์ประจ ำวิชำกรอกเกรดผ่ำนเว็บและส่งใบระดับ
คะแนนตัวอักษร พร้อมแนบแบบส่งเกรด I เพื่อน ำส่ง
สำขำวิชำ และสำขำวิชำส่งงำนทะเบียน 
 

 ไม่เกิน 
 28 ธ.ค. 58 

 นักศึกษำ/ อำจำรย์
นิเทศ/ อำจำรย์ผู้
ประสำนงำน 

 



 
 

ปฏิทนิปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2558 

งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี
2/2557 

ภาคการศึกษาท่ี
1/2558 

ภาคการศึกษาท่ี
2/2558 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

14 นักศึกษำส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ให้อำจำรย์
ประสำนงำน  

- อำจำรย์นิเทศส่ง FM 09-11 ที่อำจำรย์
ประสำนงำน 

    3 พ.ย. 58  งำนสหกิจศึกษำ/ 
อำจำรยผ์ู้
ประสำนงำน/
นักศึกษำ 

15 อำจำรย์ประจ ำวิชำส่งแบบแกไ้ขคำ่ระดับคะแนนไม่
สมบูรณ์ (I) ให้ท่ีงำนทะเบียน 

  (สัปดำห์ที่ 3 
ของ ภำคเรียนท่ี
2/58) 

อำจำรย์ประจ ำวิชำ/  
งำนทะเบียน 

 

หมายเหตุ 1. ก ำหนดกำรต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
  2. ผู้ประสำนงำน :  
 
ผู้ช่วยคณบด ี     - นำงสำวนิอร ดำวเจรญิพร   

: E-mail : a_nion@hotmail.com     
: 081-829-2931 

หัวหน้ำงำนสหกิจศึกษำ   -  นำงสำวบุษยมำลี ถนนทิพย ์
     : E-mail : buth1522@hotmaill.com 
     : 081-696-8734 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรวิชำกำรและวิจัย  -  นำงสำวรติมำกำนต์  ห้วยหงษท์อง  

: E-mail : pakukkai@gmail.com 
นักวิชำกำรศึกษำ    - นำงสำวกัลยำพร  อึ้งเจรญิ 

: E-mail : sandwich-lrich@hotmail.co.th 
หมำยเลขโทรศัพท์     0-2281-9756-8 ต่อ 5235-6 
  0-2282-8531 ต่อ 5235-6 
  085-067-9376  

mailto:pakukkai@gmail.com
mailto:sandwich-lrich@hotmail.co.th

