
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ภาคเรียนท่ี 3  ปีการศึกษา 2560 

นักศึกษาภาค กศ.ป.  (ทุกสาขาวิชา) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วันท่ี 2 ธันวาคม 2560  ถึง วันท่ี 14 กรกฎาคม 2561  

วัน/เวลา/สถานท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 
เวลา 11.30 - 13.00 น.  

ห้อง 13209  (อาคาร 13 ช้ัน 2) 

- ประชุมช้ีแจงรายวิชา
- รับเอกสาร คูม่ือการย่ืนเรื่องฝึกงาน และปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3 - 8 ธันวาคม 2560 - นักศึกษาหาแหล่งฝึกงาน โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
9 – 17 ธันวาคม 2560 - ลงทะเบียนฝกึงาน ทางเว็บไซต์ฝ่ายฝึกฯ  (http://intern.fmssnru.com) 

- กรอกข้อมลูส่วนตัวนักศึกษา ทางเว็บไซต์ 
- เลือก / เพ่ิมสถานที่ฝึกงาน ทางเว็บไซต์ 

  18 ธันวาคม 2560 - ปิดระบบ (หมดเขตการลงทะเบียนฝึกงาน ทางเว็บไซต์) 

18 – 22 ธันวาคม 2560  - อาจารย์ฝ่ายฝึกฯ ตรวจข้อมูลสถานทีฝ่ึกงาน ที่นักศึกษาเพ่ิมมาในเว็บไซต์ 
- อาจารย์ฝ่ายฝึกฯ อนุมัติข้อมูลสถานทีฝ่ึกงาน ที่นักศึกษาเพ่ิมมาในเว็บไซต์ 

 20 – 25  ธันวาคม 2560 - นักศึกษาที่ ขอ้มูลสถานทีฝ่กึงาน ยังไม่ผ่านการอนุมัติ ให้ทําการแก้ไขในเว็บไซต์

 3 – 15 มกราคม 2561 - อาจารย์ที่ปรกึษา /อาจารย์ในสาขาวิชา ตรวจข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา    
- อาจารย์ที่ปรกึษา /อาจารย์ในสาขาวิชา อนุมัติข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา ในเว็บไซต์ 

    10 – 18 มกราคม 2561 - นักศึกษาที่ ขอ้มูลส่วนตัว ยังไม่ผ่านการอนุมัติ ให้ทําการแก้ไขในเว็บไซต์

19 มกราคม 2561 - นักศึกษาพิมพ์เอกสารทั้งหมดทางเว็บไซต์ ประกอบด้วยเอกสารหมายเลข
  (1) ประวัตินักศึกษา ข้อมูลสถานที่ฝึกงาน และใบขอฝึก  รวม   3 แผ่น  ส่ง 2 ชุด  
  (2) หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       1 แผ่น  สง่ 2 ชุด  
  (3) หนังสือสง่ตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       1 แผ่น  สง่ 2 ชุด 
  (4) แบบฟอร์มใบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1 แผน่  ส่ง 1 ชุด  
- นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลในเอกสารทุกแผ่น   

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 - นักศึกษา ลงลายมือช่ือและเย็บมุมบนซ้าย ของเอกสารหมายเลข (1) ทัง้ 2 ชุด
- นําเอกสารหมายเลข (1) ถึง (4) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาและลงนาม   

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
เวลา 11.00 - 13.00 น.  

ห้อง 13203 

- นักศึกษานําเอกสารหมายเลข (1) ถึง (4) ส่งที่ห้องฝ่ายฝึกฯ  
  [โดยจัดเอกสาร เรียงตามลําดับ ดังน้ี   
  เอกสารหมายเลข (1) 2 ชุด ,      (2) 2 ชุด ,       (3) 2 ชุด ,     และ (4) 1 ชุด] 

 
(มีต่อด้านหลัง) 



  [ปฏิทินฝึกงาน  กศ.ป.  3_2560] 

 
วัน/เวลา/สถานท่ี รายละเอียดกิจกรรม 

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 
เวลา 11.00 - 13.00 น.  

ห้อง 13203 

- นักศึกษารับเอกสารคืน เพ่ือนําไปติดต่อหน่วยงานที่ขอฝึก  
  โดยเอกสารท่ีนักศึกษาจะได้รับคืน ประกอบด้วย  
  เอกสารหมายเลข (2) ,  (1) และ (4) จํานวน 1 ชุด 

29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 - นักศึกษานําเอกสารท่ีได้รับคืน ไปติดต่อหน่วยงานที่ขอฝึก   
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา 11.00 - 13.00 น.  
ห้อง 13203 

นําใบตอบรับจากหน่วยงาน มาส่งที่ห้องฝ่ายฝึกฯ 
- หากหน่วยงานให้นักศึกษาถอืใบตอบรับกลับมาเอง 
   ให้นักศึกษานําใบตอบรับจากหน่วยงาน มาส่งที่ห้องฝ่ายฝึกฯ  
- หากหน่วยงานส่งใบตอบรับทางไปรษณีย์ ให้หน่วยงานจ่าหน้าซองถึง  
  “ฝ่ายฝึกฯ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” 
- หากหน่วยงานส่งใบตอบรับทางโทรสาร สง่ที่หมายเลข: 042-970-059 

25 กุมภาพันธ์  2561 - นักศึกษาตรวจสอบการตอบรับจากหน่วยงาน ทางเว็บไซต์ฝ่ายฝึกฯ     
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

เวลา 11.30 - 13.00 น.  
ห้อง 13209 

- ปฐมนิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดการจัดทําภาคนิพนธ์
- รับสมุดฝึกงาน 1 เล่ม 
- รับหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน 1 ฉบับ 

19 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2561 - ช่วงเวลาฝึกงาน สําหรับนักศึกษา สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

2 เมษายน - 29 มิถุนายน 2561 - ช่วงเวลาฝึกงาน สําหรับนักศึกษา สาขาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช ่รัฐประศาสนศาสตร์ 

 20 - 29 มิถุนายน 2561 - นักศึกษาทกุสาขาวิชา ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสถานทีฝ่ึกงาน 
  ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายฝึกฯ 

วันอาทิตยท์ี่ 19 มิถุนายน 2559 

วันเสารท์ี่ 14 กรกฎาคม 2561 
เวลา 11.00 - 13.00 น.  

ห้อง 13203 

- นักศึกษาทกุสาขาวิชา รายงานตัวกลับ
 โดยนํา  สมุดฝกึงาน,  ซองประเมินจากหน่วยงาน  และภาคนิพนธ์  
 ใส่ซองสีนํ้าตาล พร้อมพิมพ์ ช่ือ-สกุล รหสันักศึกษา สาขาวิชา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
แปะที่หน้าซอง นําส่ง ณ ห้องฝ่ายฝึกฯ  

หมายเหตุ   
1. นกัศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องปฏิบัติตามปฏิทินอย่างเครง่ครัด 
    (หากนักศึกษาคนใด ไม่ดําเนินการตามกําหนดการข้างต้น  นักศึกษาจะถกูตัดคะแนน) 
2. การประเมินผลการเรยีน เริม่จากวันแรกของกิจกรรม จนถงึวันสุดท้ายของกิจกรรม 
3. หากมีขอ้สงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ห้อง 13203 

หรือ https://www.facebook.com/internship.snru/ 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 47000      โทรสาร: 042-970-059 


