
ป 2564 วันที่

มีนาคม 31  - ประชุมนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่  2/2564 (ชี้แจงเรื่องการสมัครงาน)

เมษายน 31 ม.ีค.-7 เม.ย.  - นักศึกษายืนยันสิทธิ์ / สมัครงาน / เลือกสถานประกอบการในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

9  - นักศึกษาสงใบสมัครงาน พรอมเอกสารประกอบการสมัครงาน 2 ชุด

7 - 21  - อาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษาประจําหลักสูตรสัมภาษณงานสหกิจศึกษาเบื้องตน (ถาม)ี  
   (กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง แลวแตหลักสูตร)

22 - 23  - อาจารยฯสงผลการจับคูตําแหนงงาน (Matching) ในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

มิถุนายน 23  - ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  /นักศึกษารับจดหมายขออนุญาตผูปกครอง

กรกฎาคม 30  - นักศึกษาสงใบอนุญาตผูปกครอง (สงทางไปรษณีย หรือ สงที่สํานักงานสหกิจศึกษาโดยตรง)

ก.ค. - ส.ค.  - นักศึกษาอบรมเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา (โดยสํานักวิชาหรือศูนยสหกิจฯ)

สิงหาคม 25  - กิจกรรมสงประดูสูสถานประกอบการ    เวลา 13.00 - 16.30 น. 

30 - 31  - นักศึกษารับจดหมายสงตัว

กันยายน 20  - วันเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ตุลาคม 8  - นักศึกษาบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 - นิเทศงานโดยอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา

ธันวาคม 27 - 30  - นักศึกษาสงรายงานทางวิชาการใหพนักงานที่ปรึกษาตรวจแกไข

มกราคม 4 - 7  - นักศึกษานําเสนอผลการปฏิบัติงานตอสถานประกอบการ

 - พนักงานที่ปรึกษา ประเมินผลรายงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา

7  - วันสุดทายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

10 เปนตนไป  - กิจกรรมหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   (ตามการกําหนดของหลักสูตร )

หมายเหตุ กําหนดการกิจกรรมตางๆ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามขาวสารที่  http://ces.wu.ac.th ขาวสหกิจ 

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

 (แบบแจงรายละเอียดที่พักระหวางปฏิบัติงาน, แบบแจงรายละเอียดตําแหนงงานและพนักงานที่ปรึกษา ,แบบแจงแผนการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา, แบบแจงโครงรางรายงานสหกิจศึกษา)

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โทร  0-7547-6307, 0-7567-3113  โทรสาร 0-7547-6306

Email : coop@wu.ac.th     website : https://coop.wu.ac.th    facebook.com/สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา  สําหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่  2/2564

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   จันทรที่ 20 กันยายน 2564 - ศุกรที่ 7 มกราคม 2565
จัดทํา ณ 26 มี.ค. 2564

ภาคการศึกษาที่ 3/2563

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

2565 



เดือน วันท่ี

ตุลาคม 8  - 12.00 - 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (zoom)

                          นักศึกษารับจดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง

29  - นักศึกษาส่งใบอนุญาตผู้ปกครอง (ส่งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งท่ีส านักงานสหกิจศึกษาโดยตรง)

ต.ค. - ธ.ค.  - นักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา (zoom) เลือก 2 เร่ือง

   (เฉพาะนักศึกษาท่ียังไม่ได้อบรมโดยส านักวิชาหรือศูนย์สหกิจฯ)

20 ตุลาคม 2564  13.30-15.30 น. เร่ือง  ตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือแบบง่ายๆกับ KineMaster

27 ตุลาคม 2564  13.30-15.30 น. เร่ือง  เทคนิคการท าธุรกิจออนไลน์ส าหรับมือใหม่

24 พฤศจิกายน 2564  13.30-15.30 น. เร่ือง เข้าสู่ชีวิตการท างาน ปรับตัวปรับใจอย่างไรให้work

1 ธันวาคม 2564  13.30-15.30 น. เร่ือง  สร้างสรรค์งานออกแบบออนไลน์ด้วย CANVA

8 ธันวาคม 2564  10.00-12.00 น. เร่ือง  ประสบการณ์สหกิจศึกษาสู่การท างานจริง

ธันวาคม 8  - กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ (zoom)   เวลา 13.30 - 16.00 น. 

13 - 15  - นักศึกษารับจดหมายส่งตัว (ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลง จะแจ้งในอีกคร้ังในกิจกรรมส่งประดู่)

มกราคม 4  - วันเร่ิมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

21  - นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 - นิเทศงานโดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

เมษายน 11 - 15  - นักศึกษาส่งรายงานทางวิชาการให้พนักงานท่ีปรึกษาตรวจแก้ไข

18 - 22  - นักศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการ

 - พนักงานท่ีปรึกษา ประเมินผลรายงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา

22  - วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

25 เป็นต้นไป  - กิจกรรมหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   (ตามการก าหนดของหลักสูตร )

หมายเหตุ ก ำหนดกำรกิจกรรมต่ำงๆ  อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม สำมำรถติดตำมข่ำวสำรท่ี  facebook:สหกิจศึกษำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ภาคการศึกษาท่ี 3/2564

 (แบบแจ้งรายละเอียดท่ีพักระหว่างปฏิบัติงาน, แบบแจ้งรายละเอียดต าแหน่งงานและพนักงานท่ีปรึกษา ,แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน    สห
กิจศึกษา, แบบแจ้งโครงร่างรายงานสหกิจศึกษา)

กุมภาพันธ์ - มีนาคม

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทร  0-7547-6307, 0-7567-3113  โทรสาร 0-7547-6306
Email : coop@wu.ac.th     website : https://coop.wu.ac.th    facebook : สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา  ส าหรับนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี  3/2564

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   อังคารท่ี 4 มกราคม - ศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565
ปรับปรุง ณ 5 ต.ค. 2564

กิจกรรม

ภาคการศึกษาท่ี 2/2564

ปี 2565

ปี 2564



วันท่ี

พฤศจิกายน 17  - ประชุมนักศึกษาท่ีจะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี  1/2565 (ช้ีแจงเร่ืองการสมัครงาน)

17 - 23  - นกัศึกษายืนยันสิทธิ์ / สมัครงาน / เลือกสถานประกอบการในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

24 - 26  - นกัศึกษาส่งใบสมัครงาน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน 2 ชุด (ด้วยตนเองหรือไปรษณีย)์

ธันวาคม 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.  - อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าหลักสูตรสัมภาษณ์นกัศึกษาเบือ้งต้น (ถ้ามี)  

   (ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง แล้วแต่หลักสูตร)

8  - อาจารย์ผู้ประสานงานฯส่งผล matching ในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

   (ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง แล้วแต่หลักสูตร)

มกราคม 19  - ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  /นกัศึกษารับจดหมายขออนญุาตผู้ปกครอง

กุมภาพันธ์ 18  - นกัศึกษาส่งใบอนญุาตผู้ปกครอง 

ม.ค. - มี.ค.  - นักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

มีนาคม 23  - กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ    เวลา 13.00 - 16.30 น. 

28 - 30  - นกัศึกษารับจดหมายส่งตัว

พฤษภาคม 30  - วันเร่ิมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

มิถุนายน 1 - 17  - นกัศึกษาบนัทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา 

 - นเิทศงานโดยอาจารย์นเิทศสหกิจศึกษา

กันยายน 5 - 9  - นกัศึกษาส่งรายงานทางวิชาการใหพ้นกังานที่ปรึกษาตรวจแก้ไข

12 - 16  - นกัศึกษาน าเสนอผลการปฏบิติังานต่อสถานประกอบการ

 - พนกังานท่ีปรึกษาประเมินผลการปฏบิติังานและรายงานของนกัศึกษา

16  - วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

19 เป็นต้นไป  - กิจกรรมหลังกลับจากการปฏบิติังานสหกิจศึกษา   (ตามการก าหนดของหลักสูตร )

หมายเหตุ ก ำหนดกำรกิจกรรมต่ำงๆ  อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม สำมำรถติดตำมข่ำวสำรท่ี  https://coop.wu.ac.th

ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา  ส าหรับนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาท่ี  1/2565

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   จันทร์ท่ี 30 พฤษภาคม - ศุกร์ท่ี 16 กันยายน 2564
 ณ 12 พ.ย. 2564

ภาคการศึกษาท่ี 2/2564

กิจกรรม

ภาคการศึกษาท่ี 3/2564

 (แบบแจ้งรายละเอียดที่พกัระหว่างปฏบิัติงาน, แบบแจ้งรายละเอียดต าแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา ,แบบแจ้งแผนการปฏบิัติงาน

สหกิจศึกษา, แบบแจ้งโครงร่างรายงานสหกิจศึกษา)

Email : coop@wu.ac.th     website : https://coop.wu.ac.th    facebook.com/สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาคการศึกษาท่ี 1/2565

มิถุนายน - กรกฎาคม  

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทร 0 7547 6307 , 0 7567 3113  โทรสาร 0 7547  6306  

ปี 2564

ปี 2565


	calenda3_62_update.pdf
	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค2-2560 (ปรับปรุง)

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค3-2560 

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค3-2560  (ปรับปรุง)

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 1-2561

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 1-2561 (ปรับปรุง)

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 2-2561 

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 2-2561(update)

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 2-2561(update)

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 3-2561

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 3-2561

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 1-2562

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 2-2561(update)

	1_62.pdf
	ภาค 1-2562 (ปรับปรุง)

	calenda62.pdf
	ภาค 1-2562 (ปรับปรุง)
	ภาค 2-2562 
	ภาค 3-2562

	
	ภาค 2-2562  (ปรับปรุง)

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 3-2562

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 3-2562 (ปรับปรุง)


	calenda3_62_update.pdf
	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค2-2560 (ปรับปรุง)

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค3-2560 

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค3-2560  (ปรับปรุง)

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 1-2561

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 1-2561 (ปรับปรุง)

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 2-2561 

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 2-2561(update)

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 2-2561(update)

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 3-2561

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 3-2561

	ปฏิทินสหกิจภาค
	ภาค 1-2562

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 2-2561(update)

	1_62.pdf
	ภาค 1-2562 (ปรับปรุง)

	calenda62.pdf
	ภาค 1-2562 (ปรับปรุง)
	ภาค 2-2562 
	ภาค 3-2562

	
	ภาค 2-2562  (ปรับปรุง)

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 3-2562

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 3-2562 (ปรับปรุง)


	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 1-2563 (ปรับปรุง)

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 2-2563 

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 3-2563 

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 1-2564

	ปฏิทินสหกิจ
	ภาค 2-2564


