
 
 

ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564  ณ สถานประกอบการ 
วิทยาลัยรัตภูม ิ

กระบวนการ วันที่ กิจกรรม 

กระบวนการก่อน
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

ระบบขอออกฝึกสหกิจศึกษาเทอม 2/64 

1. นักศึกษาท่ีประสงค์ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564  เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสหกิจศึกษาได้ที่  ดาวน์โหลดเอกสารนักศึกษา เลือกงานสหกิจศึกษา 

http://bit.ly/2rmo9oA โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลดังนี้ 

1.1  แบบฟอร์ม Co.rpc.01 
1.2  แบบฟอร์ม Co.rpc.03 (ต้องมีลายเซ็นหัวหน้าสาขาเรียบร้อย) 
1.3  ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนล่าสุด (2/63 หรือ 3/63) 
1.4 . ใบขออนุญาตจากผู้ปกครอง 

หมายเหตุ เอกสารต้องเป็น ไฟล์ PDF  หากอาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาต อาจารย์จะเป็นคนส่งไฟล์ ข้อ 1.1-
1.3  ให้กับทางงานสหกิจศึกษา 
2. เมื่อด าเนินการในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบขอออกฝึกสหกิจศึกษา ใน  

OR Code   
1 พฤศจิกายน– 5 พฤศจิกายน 2564 3. รับหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา เพ่ือยื่นต่อสถานประกอบการ 
8-12  พฤศจิกายน 2564 4. ส่งหนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ 

  22  พฤศจิกายน– 5 ธันวาคม 2564 5. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
25 พฤศจิกายน 2564 6. เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2564 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

http://bit.ly/2rmo9oA


 

 

 

กระบวนการ วันที่ กิจกรรม 

กระบวนการระหว่าง
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

7  ธันวาคม  2564 7. เริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
13 ธันวาคม 2564 8. ส่งแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ลักษณะงาน / ต าแหน่งงาน / พนักงานที่ปรึกษา / ส่งแบบฟอร์ม

การ ปฏิบัติงาน ทางระบบออนไลน์ 
20 ธันวาคม 2564 9. ส่งแบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน หัวข้อรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  

ทางระบบออนไลน์ 
3-7  มกราคม 2565 10. นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
21-26 มีนาคม 2564 11. นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๒  โดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
26 มีนาคม 2565 12.วันสิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

กระบวนการหลัง
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

31 มีนาคม 2565 13.นักศึกษา ส่งสมุดบันทึกการปฏิบัติสหกิจศึกษา และเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
1 เมษายน 2565 14.จัดท าโปสเตอร์ และไฟล์น าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
7 เมษายน 2565 15. เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2564  

 

หมายเหตุ  1. นักศึกษาทุกคนต้องกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ตามคิวอาร์โค้ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการออกฝึกสหกิจศึกษา 

     ๒. นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ออกฝึกสหกิจศึกษาต้องเข้าเร่วมกลุ่มไลน์ โดยต้องเปลี่ยนเป็น ชื่อ-นามสกุล จริง และสาขาที่เรียน 
 

  
 
 
 

 
 
 



ส าหรับเข้าร่วมกลุ่มสหกจิศึกษา 2/64 
 
 
 



 
 

(ร่าง) ปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564  ผ่านระบบออนไลน์กับสถานประกอบการ 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

กระบวนการ วันที่ กิจกรรม 

กระบวนการก่อน
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

ระบบขอออกฝึกสหกิจ 2/64 

๑. นักศึกษาท่ีประสงค์ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564  เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสหกิจได้ที่  ดาวน์โหลดเอกสารนักศึกษา เลือกงานสหกิจศึกษา 

http://bit.ly/2rmo9oAโหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลดังนี้ 

1.  แบบฟอร์ม Co.rpc.01 
2.  แบบฟอร์ม Co.rpc.03 (ต้องมีลายเซ็นหัวหน้าสาขาเรียบร้อย) 
3.  ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนล่าสุด ( 

๒. เมื่อด าเนินการในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบขอออกฝึกสหกิจ ใน  
OR Code  หรือลิงค์  พร้อมแนบฟอร์มในข้อ 1.1-1.3 โดย ใช้เป็นไฟล์ PDF 

1 พฤศจิกายน– 5 พฤศจิกายน 2564 ๓. รับหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา เพ่ือยื่นต่อสถานประกอบการ 
8-12  พฤศจิกายน 2564 ๔. ส่งหนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ 

  22  พฤศจิกายน– 5 ธันวาคม 2564 ๕. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
25 พฤศจิกายน 2564 ๖. เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2564 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

กระบวนการระหว่าง
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

7  ธันวาคม  2564 ๗. เริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
3-7  มกราคม 2565 ๘. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ ๑ 
21-25 กุมภาพันธ์ 2565 ๙. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ ๒ 
21-26 มีนาคม 2564 ๑๐ รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 3 
26 มีนาคม 2565 11. วันสิ้นสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

กระบวนการหลัง
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

31 มี.ค. 2565 12  นักศึกษา ส่งสมุดบันทึกการปฏิบัติสหกิจศึกษา และเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
1 เมษายน 2565 12. พร้อมจัดท าโปสเตอร์ และไฟล์น าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
7 เมษายน 2565 13. เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2564  



 



 
 


