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ขอมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ กระบวนวิชา
203497 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
2. จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
กรณีที่มีชวั่ โมงปฏิบัติ โปรดระบุลักษณะ

สหกิจศึกษา

(ปฏิบัติการ / ฝกปฏิบตั ิ / สหกิจศึกษา)

3. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา
3.1 ; สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
3.2  สําหรับหลายหลักสูตร
4. วันทีจ่ ัดทํารายละเอียดของกระบวนวิชา หรือวันทีม่ ีการปรับปรุงครั้งลาสุด
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ภาควิชาเคมี
ว.คม. 497 (203497) สหกิจศึกษา
กรณีที่มีชั่วโมงปฏิบัติ โปรดระบุลักษณะ : สหกิจศึกษา
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4

คณะวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
(ปฏิบัติการ / ฝกปฏิบัติ / สหกิจศึกษา)

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
นักศึกษาฝกปฏิบตั ิในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับเคมี ไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง โดย
ปฏิบตั ิงานเหมือนกับพนักงานในสถานประกอบการ ภายใตการดูแลของเจาหนาที่ในสถานประกอบการ และอาจารยที่
ปรึกษาที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการประเมินผลเปนผานหรือไมผาน
วัตถุประสงคกระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ
1. บูรณาการความรูที่ไดเรียนมาเพื่อใชในสถานการณจริง
2. มีทักษะและประสบการณในการปฏิบตั ิงาน
เนื้อหากระบวนวิชา
1. การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ชวงที่ 1
2. การนําเสนอและตรวจประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ชวงที่ 1
3. การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ชวงที่ 2
4. การนําเสนอและตรวจประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ชวงที่ 2
5. การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ชวงที่ 3
6. การนําเสนอและตรวจประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ชวงที่ 3
รวม

จํานวนชัว่ โมงสหกิจศึกษา
189
3
189
3
189
3
576

กระบวนวิชานี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุม
ครั้งที่ 21/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 กําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป

(รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
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Department of Chemistry
Faculty of Science
CHEM 497 (203497) COOPERATIVE EDUCATION
6 Credits
Please state clearly if this course has lab / practicum / cooperative hours : cooperative
Prerequisite : Fourth year standing
Course Description :
Students are required to work in the organization related to chemistry for a minimum period of
continous 16-weeks as a staff in the organization under the supervision of in-charge trainer(s) of the organization
and instructor(s) of the university. Grading will be given on satisfactory and unsatisfactory basis.
Course Objectives : Students are able to
1. integrate their knowledge into real situations
2. gain skills and experiences from practicing
Course Contents
1. Working in the organization, phase I
2. Presentation and evaluation of working, phase I
3. Working in the organization, phase II
4. Presentation and evaluation of working, phase II
5. Working in the organization, phase III
6. Presentation and evaluation of working, phase III
Total

2

No. of Cooperative hours
189
3
189
3
189
3
576

