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ขั้นตอนด าเนินการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
  

      นักศึกษาหาแหล่งฝึกงานด้วยตัวเองโดยปรึกษา/ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา (หน่วยงานที่ไปขอฝึกงาน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา) กรณนีักศึกษาภาค กศ .ป. ที่ท างานอยู่แล้ว สามารถขอฝึกงานที่
หน่วยงานของตนได้  

เมื่อนักศึกษาหาสถานที่ฝึกงานได้แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่นักศึกษาจ าเป็นต้องทราบ มีดังนี้  
  

ชื่อหน่วยงาน ........................................................................................ 
 ที่ตั้งเลขที่ ............หมู่ .......ถนน............................ต าบล....................อ าเภอ...................จังหวัด ................  
                 รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์....................................... โทรสาร........................................... 
 Email  address …………………………………………………………………………………………………  
 
 ลักษณะของกิจการ  .............................................................................  

 

ผู้อนุญาตให้เข้าฝึกงาน ...................................................................................................... 
  ต าแหน่ง ..................................................................................  
  

ชื่อหัวหน้าสถานฝึกงาน .....................................................................................................  
  ต าแหน่ง ...................................................................................             

หน่วยงานต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในต าแหน่งงานอะไร....................ท างานฝ่าย/แผนกใด................ 
จ านวนนักศึกษาฝึกงาน ที่ทางหน่วยงานสามารถรับได้.........................คน 

 

ขั้นตอนที่ 2  
 

นักศึกษาเข้าลงทะเบียนฝึกงานที่เว็บไซต์ฝ่ายฝึกฯ ( http://internship.snru.ac.th) ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

 
 
 

 
 
                                          
 
 
 
 
 

(ภาพหน้าแรกของเว็บไซต์ฝ่ายฝึกฯ) 
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2.1 นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบนักศึกษาฝึกงาน  โดยกดท่ีภาพ 

 
 

          นกัศึกษากรอกข้อมูลสว่นตวัตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดให้  
          (ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ถ้าช่องใดไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย – แทน)   

 

หลังจากกรอกข้อมูลหน้านี้เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก  
 
เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว นักศึกษาสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ และสามารถออกจากระบบและ

เข้าสู่ระบบในหน้าแรกได้ โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชนและรหัสนักศึกษา 
 

 
 

 
(*** นักศึกษาต้องจ าเลขประจ าตัวประชาชนและรหัสนักศึกษาที่ป้อนข้อมูลไว้แล้ว  
       เนื่องจาก ต้องน าไปใช้ในกรณีที่ต้องการเข้าสู่ระบบใหม่เพ่ือแก้ไขข้อมูลหรือพิมพ์เอกสาร)  
 

ตกลง 
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หลังจากท่ีลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฏหน้าหลักในการจัดการข้อมูลนักศึกษา ดังภาพ  

 

                           
หน้าหลักในการจัดการข้อมูลของนักศึกษา จะประกอบด้วย แนะน าสถานที่ฝึกงานที่สอดคล้องกับความถนัด

และความสนใจของนักศึกษา ข้อความแจ้งนักศึกษา ข้อความแจ้งอาจารย์ฝ่ายฝึกฯ และประวัติย่อนักศึกษา      
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
2.2 นักศึกษาเข้ากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว โดยกดท่ีเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

 
 

นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่อง (ถ้าช่องใดไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย – แทน)   
แนบรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว โดยการ upload รูปถ่าย ขนาดไฟล์ของรูปถ่ายต้องไม่เกิน 150 kb 

นามสกุล jpg, jpeg และ gif เท่านั้น ชื่อไฟล์รูปภาพต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น (พิมพ์โดยไม่มีการเว้นวรรค) 
      - กรณีนักศึกษาภาคปกติ      รูปถ่ายชุดนักศึกษาเท่านั้น  
      - กรณีนักศึกษาภาค กศ.ป.   รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ  
หมายเหตุ  รูปถ่ายของนักศึกษา พื้นหลังของรูป ต้องเป็นสีฟ้า เท่านั้น 
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นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลการสมรสให้ครบทุกช่อง (ถ้าช่องใดไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย – แทน)   
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นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลการท างานให้ครบทุกช่อง (ถ้าช่องใดไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย – แทน)   
 
 

 
 
 
 
 

นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ให้ครบทุกช่อง (ถ้าช่องใดไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย – แทน) 
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  นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลความสนใจ/ความมุ่งหวังให้ครบทุกช่อง (ถ้าช่องใดไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย – แทน)   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 นักศึกษาเข้ากรอกต าแหน่งงานที่ขอฝึก โดยกดท่ีเมนู  ต าแหน่งงานที่ขอฝึก 
 
 

 
 

แล้วท าการเลือกกลุ่มสาขาอาชีพและสาขาอาชีพ และกดปุ่ม Update  
หรือ หากต้องการลบงานที่ขอฝึกให้กดท่ีเมนู [ลบ]  
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ค้นหา 

2.4 เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวและต าแหน่งงานที่ขอฝึกเรียบร้อยแล้ว  

     ขั้นตอนต่อไป ให้นักศึกษาเลือกสถานที่ฝึกงาน โดยเข้าที่เมนู เลือกสถานที่ฝึกงาน เพื่อเข้าไป
ตรวจสอบว่าสถานฝึกงานที่นักศึกษาต้องการ มีในฐานข้อมูลของฝ่ายฝึกฯหรือไม่  
 

 
 

จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 

 

 
 
 

ให้เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหา และกดปุ่ม                ถ้ามีในฐานข้อมูล  -  จะปรากฏรายชื่อสถานฝึกงาน  
                                                                   ถ้าไม่มีในฐานข้อมูล  -  จะปรากฏดังภาพด้านบน 
 
 

                 2.4.1 กรณีนักศึกษาเลือกสถานที่ฝึกงานที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของฝ่ายฝึกฯ 
ถ้านักศึกษาต้องการที่จะฝึกงานที่จังหวัดมุกดาหาร นักศึกษาเลือกค้นหาข้อมูล  ก็จะปรากฏ

รายละเอียดของสถานที่ฝึกงานในจังหวัดมุกดาหารทั้งหมดที่อยู่ในระบบ  

 

 



8 

นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสถานที่ฝึกงานแต่ละแห่งได้ โดยเลือกชื่อสถานที่ฝึกงาน จะปรากฏดังภาพ  
 

 

 
 

เมื่อนักศึกษาได้สถานฝึกงานที่ต้องการแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลด้วยว่า รายละเอียดต่างๆ เป็นปัจจุบันหรือไม่ 
เช่น ที่อยู่ ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ  

- ถ้าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ฝ่ายฝึกฯ เพื่อท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง   
- ถ้าข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้คลิ๊กลูกศรย้อนกลับ (ที่มุมบนซ้ายของหน้าเว็บ)  และกด เลือก ในคอลัมน์เลือก

สถานที่ฝึกงาน   
*ข้อมูลสถานฝึกงานที่นักศึกษาเลือก จะท าการบันทึกโดยอัตโนมัติและกลับไปสู่หน้าข้อมูลประวัตินักศึกษาฝึกงาน  
 หลังจากนั้น ให้นักศึกษาด าเนินการตามข้ันตอนที่ 3 ต่อไป 
 

2.4.2 กรณีนักศึกษาเลือกขอเพิ่มสถานฝึกงานที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของฝ่ายฝึกฯ  
   

           - เลือกเมนู ขอเพิ่มสถานที่ฝึกงาน   
 

 
 

                                                                    
 

            - นักศึกษากรอกข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับสถานที่ฝึกงาน (ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ถ้าช่องใด
ไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมาย – แทน) และแนบรูปภาพแผนที่โดยการ upload รูปภาพ  

 ขนาดไฟล์ของภาพ ต้องไม่เกิน 150 kb และนามสกุล jpg, jpeg, gif เท่านั้น 
 ชื่อไฟล์รูปภาพต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น (พิมพ์โดยไม่มีการเว้นวรรค) 
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ลักษณะของรูปภาพแผนที่ ที่จะท าการอนุมัติ  
1. รูปภาพต้องมีความชัดเจน 
2. วางในแนวตั้งเท่านั้น  
3. บอกสถานที่ตั้ง รายละเอียดของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ  
4. ก าหนดทิศทางในแผนที่ 
5. ใช้ลูกศรโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดสุดท้ายคือ สถานที่ฝึกงาน 
6. บอกระยะทางโดยสังเขป บริเวณจุดส าคัญ ถึงสถานที่ฝึกงาน 
 
 
**เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงานใหม่ สถานที่ฝึกงานใหม่จะยังไม่ผ่านการอนุมัติ โดยอาจารย์ฝ่ายฝึกฯ 
จะท าการตรวจสอบ  

- ถ้าข้อมูลครบถ้วน ไม่ต้องแก้ไขใดๆ อาจารย์ฝ่ายฝึกฯ จะท าการอนุมัติ (นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ 
ทางหน้าจอ) 

- ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจารย์ฝ่ายฝึกฯ จะยังไม่ท าการอนุมัติ และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์   
ถึงสาเหตุของการไม่อนุมัติ เพื่อให้นักศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน   
 
** เมื่อสถานที่ฝึกงานใหม่ได้รับการอนุมัติ นักศึกษาต้องเข้าไปกด เลือกสถานที่ฝึกงานดังกล่าว แล้วจึงด าเนินการ
ตามข้ันตอนที่ 3 ต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ 3  

 หลังจากท่ีนักศึกษาด าเนินการตามข้ันตอนที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล และรอผลอนุมัติการฝึกงานทางเว็บไซต์ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารทั้งหมด  โดยเข้าที่
เมนู รายงานข้อมูลต่าง  ๆ 

 
โดยเลือกพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้  

 
 

เอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาต้องพิมพ์ ประกอบด้วย 
1) ประวัติย่อนักศึกษา ข้อมูลสถานที่ฝึกงาน และใบขอฝึก (รวม 3 แผ่น)  (ต้องพิมพ์สี จ านวน 2 ชุด)  
2) หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       1 แผ่น  ส่ง 2 ชุด 
3) หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    1 แผ่น  ส่ง 2 ชุด 
4) แบบฟอร์มใบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1 แผ่น  ส่ง 1 ชุด 
 

- นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลในเอกสารทุกแผ่น   
- นักศึกษาน าเอกสารตาม 1) เย็บมุมบนซ้าย ท้ัง 2 ชุด (ชุดละ 3 แผ่น) 
- นักศึกษาลงชื่อในเอกสาร 1) ทั้ง 2 ชุด และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาและลงนาม   
 

(ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร พบว่า ยังมีจุดบกพร่อง เช่น ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน แผนที่ไม่ชัดเจน ฯลฯ 
และแจ้งให้นักศึกษาท าการปรับปรุงแก้ไข นักศึกษาต้องท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา) 
 

  
ขั้นตอนที่ 4  

ให้นักศึกษาน าเอกสารทั้งหมด 1) ถึง 4) ส่งที่ห้องฝ่ายฝึกฯ โดยจัดเอกสาร เรียงตามล าดับ ดังนี้   
      1)  -  2 ชุด          2)  -  2 ชุด         3)  -  2 ชุด       และ 4)  -  1 ชุด  
 

 หลังจากนั้น ให้นักศึกษามาติดต่อรับเอกสารคืน เพื่อน าไปติดต่อหน่วยงานที่ขอฝึก  

          เอกสารท่ีนกัศกึษาจะไดรั้บคืน ประกอบด้วย เอกสารตามข้อ 2)  1)  และ 4) จ านวน 1 ชุด 
 

หมายเหตุ  ถ้าเอกสารที่นักศึกษาส่งมา ไม่ผ่านการอนุมัติ  

              นกัศึกษาต้องด าเนินแก้ไขเอกสารให้ถูกตอ้ง และน าเอกสารท้ังหมดมายืน่ใหม่  

(สาเหตุของการไม่อนุมัติ เช่น พิมพ์ผิด  ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ฯลฯ)  
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ขั้นตอนที่ 5     

- นักศึกษาน าใบตอบรับจากหน่วยงาน มาส่งที่ห้องฝ่ายฝึกฯ (กรณีหน่วยงานให้นักศึกษาถือกลับมาเอง)     
 

- นักศึกษาตรวจสอบการตอบรับจากหน่วยงาน ทางเว็บไซต์     
  

 - กรณีหน่วยงานตอบปฏิเสธ ไม่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน นักศึกษาต้องหาสถานที่ฝึกงานใหม่ โดยกลับไป
ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 2.4 (เข้าสู่ระบบ เพื่อเลือกสถานที่ฝึกงานใหม่)  
 
 

ขั้นตอนที่ 6 

 นักศึกษาเข้ารับฟังการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ในวันนี้นักศึกษาจะได้รับสมุดฝึกงาน 1 เล่ม และหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน 1 ฉบับ และรับฟัง
รายละเอียดการปฏิบัติตน/การจดบันทึกข้อมูลระหว่างการฝึกงาน รวมทั้งการจัดท าภาคนิพนธ์  

 
 

ขั้นตอนที่ 7 

      นักศึกษาถือหนังสือส่งตัวไปยังหน่วยงาน และฝึกงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

    ในระหว่างการฝึกงาน นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและปัญหาในการฝึกเพ่ือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบได้
โดยเลือกท่ีเมนู แสดงความคิดเห็น/ปัญหาในการฝึก  

 

 
 

แล้วกรอกข้อมูล ดังภาพ 
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ขั้นตอนที่ 8     
 นักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสถานที่ฝึกงาน ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายฝึกฯ ตามวันที่ที่ก าหนดไว้
ในปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

 
ขั้นตอนที่ 9 
 

การรายงานตัวกลับ  
 9.1 เมื่อนักศึกษาฝึกงานครบตามก าหนด ให้นักศึกษาน าหนังสือแบบฟอร์มส่งนักศึกษากลับจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูล) พร้อมแนบคะแนนการประเมินจากหน่วยงาน (เอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ 
อยู่ในเล่มสมุดฝึกงาน) ซึ่งหน่วยงานจะใส่ซองปิดผนึกให้นักศึกษาถือกลับมา (บางหน่วยงานอาจจัดส่งซองประเมินเอง
ทางไปรษณีย์) 
 9.2 ให้นักศึกษาแต่ละคนน าสมุดฝึกงาน ซองประเมินจากหน่วยงาน และภาคนิพนธ์ ใส่ซองสีน้ าตาลส่งที่
ห้องฝ่ายฝึกฯ ตามวันที่ที่ก าหนดในปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และคู่มือประกอบการยื่นเรื่องฝึกงาน ได้จากเว็บไซต์ฝ่ายฝึกฯ 
 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายฝึกฯ ได้ดังนี ้
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เบอร์โทรติดต่อ สถานที่ติดต่อ ติดต่อเรื่อง 

1 อ. เด่นชัย สมปอง 085-454-5431  ห้อง 13201 - การ log in 
- ปัญหาการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

2 อ. ปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ 088-061-1407  ห้อง 13202 - แก้ไขข้อมูลสถานท่ีฝึกงานเดิมในระบบ 

- เพิ่มสถานที่ฝึกงาน 
- การอนุมัติสถานฝึกงานที่เพิ่มใหม่ 

3 อ. รุจิรา จงคล้ายกลาง 089-571-7068  ห้อง 13202 - แก้ไขข้อมูลสถานท่ีฝึกงานเดิมในระบบ 

- เพิ่มสถานที่ฝึกงาน 
- การอนุมัติสถานฝึกงานที่เพิ่มใหม ่

4 อ. สิริพาพร  ยืนสุข 087-259-9691  ห้อง 13203 
 

- อนุมัติการฝึกงาน  
- อนุมัติเอกสารฝึกงาน 

5 นายประภัสศิลป ์นามเสนา 
(พ่ีเจ๊กก้ี) 

087-490-8110 ห้อง 13203   หรือ  
ห้องส านักงานคณะ 

(ห้อง 811) 

- อนุมัติการฝึกงาน  
- อนุมัติเอกสารฝึกงาน 
- รับ – จ่ายเอกสาร 
-  ส่งงาน (สมุดฝึกงาน,ซองประเมิน, ภาคนิพนธ์) 

- งานธุรการอ่ืนๆ 
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