
ปฏิทินสหกิจศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลาการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 14 ตุลาคม 2565 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
8 – 30 ธันวาคม 2564 1. ส่งแบบค าร้องขอเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการและการ

ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(Co-op 01) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 

นักศึกษา 

8 ธันวาคม 2564 – 29 เมษายน 
2565 

2. เสนอสถานประกอบการใหม่ โดยผ่านการรับรอง
คุณภาพงานจากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

นักศึกษา/
คณาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 

3. ติดต่อสอบถามความต้องการรับนักศึกษาเข้า
ปฏิบัติงาน รายละเอียดต าแหน่งงานและอ่ืนๆ และสมัคร
งานไปยังสถานประกอบการ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่
สถานประกอบการก าหนด 

นักศึกษา 

4. ผ่านการสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการแล้ว    
ให้ส่งแบบเสนอสถานประกอบการ (Co-op 03) ผ่าน 
Google Forms  

นักศึกษา  

5. ส่งใบสมัครงาน (Co-op 02) พร้อมแนบหลักฐาน
เอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
งานสหกิจศึกษา 

นักศึกษา 

8 ธันวาคม 2564 –31 พฤษภาคม 
2565 
(*จะด าเนินการให้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเท่านั้น) 

6. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อม
แนบใบสมัครงาน (Co-op 02) และเอกสารประกอบการ
สมัครต่างๆ ส่งไปยังสถานประกอบการอย่างเป็นทางการ 

งานสหกิจศึกษา 

13 มิถุนายน 2565 7. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565 

นักศึกษา/ 
งานสหกิจศึกษา 

20 – 24 มิถุนายน 2565 8. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/ภาษามลายู 

นักศึกษา 

หลังได้รับแจ้งการตอบรับนักศึกษา
เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากงานสหกิจ
ศึกษา 

9. ติดต่อพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ  
เพ่ือรายงานตัวเบื้องต้น และสอบถามรายละเอียดอื่นๆ 
เพ่ิมเติม 

นักศึกษา 



กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงาน 
 

 

  

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
27 มิถุนายน 2565 
(ตามวันและเวลาที่นัดหมาย) 

1. เดินทางไปยังสถานประกอบการ เพ่ือรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามวันและเวลานัดหมายที่ก าหนด
ไว้ และส่งเอกสารจากงานสหกิจศึกษาให้แก่พนักงานที่
ปรึกษา 

นักศึกษา 

11 – 15 กรกฎาคม 2565  
(ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการ
ปฏิบัติงาน) 

2.  ด าเนินการจัดส่งเอกสาร มายังงานสหกิจศึกษา ดังนี้  
   1)  แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถาน
ประกอบการ (Co-op 05)   
   2)  แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหน่งงาน และ
พนักงานที่ปรึกษา (Co-op 06)     
   3)  แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน (Co-op 07)   
   4)  แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน  
(Co-op 08) 
 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์มายัง งานสหกิจศึกษา  
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
99 หมู่ 8 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
96000 

นักศึกษา 
 

18 – 22 กรกฎาคม 2565 3. ส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (Co-op 08) 
ให้อาจารย์นิเทศพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

อาจารย์นิเทศ 

25 กรกฎาคม – 2 กันยายน 2565  
(ระหว่างสัปดาห์ที่ 5 – 10 ของการ
ปฏิบัติงาน) 

4. นิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ/ 
พนักงานที่ปรึกษา 

26 – 30 กันยายน 2565 
(ภายในสัปดาห์ที่ 14 ของการ
ปฏิบัติงาน) 

5. ส่งรายงานให้พนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ
พิจารณาตรวจสอบ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้
เรียบร้อย 

นักศึกษา/ 
พนักงานที่ปรึกษา 

10 – 14 ตุลาคม 2565 
(ภายในสัปดาห์ที่ 16 ของการ
ปฏิบัติงาน) 

6. น าเสนอผลผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการ 
และให้พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 

นักศึกษา/ 
พนักงานที่ปรึกษา 

14 ตุลาคม  2565 7. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ 

นักศึกษา 



กระบวนการหลังการปฏิบัติงาน 
 

 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
17 – 21 ตุลาคม 2565  1.  รายงานตัวกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์ ผู้ประสานงาน

สหกิจศึกษา เพ่ือพูดคุยและรายงานความก้าวหน้าในการ
ท ารายงาน 
2.  ส่งเอกสารแบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน (Co-op 
09) ต่องานสหกิจศึกษา 

นักศึกษา/อาจารย์
นิเทศ/อาจารย์ 
ผู้ประสานงาน/
งานสหกิจศึกษา 

27 ตุลาคม 2565 3.  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้งานสหกิจศึกษา 1 ฉบับ 
เพ่ือ จัดเตรียมให้คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานพิจารณา 

นักศึกษา/   
งานสหกิจศึกษา 

31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 4. เข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2565  

นักศึกษา/อาจารย์
นิเทศ/อาจารย์ 
ผู้ประสานงาน/
งานสหกิจศึกษา 

7 – 10 พฤศจิกายน 2565 5. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถานประกอบการ 1 เล่ม 
สาขาวิชา 1 เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีส่งให้
งานสหกิจศึกษา จ านวน 1 แผ่น  

นักศึกษา 
 


