
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ภาคเรียนท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 

นักศึกษาภาค กศป.  (ทุกสาขาวชิา) 
คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
วนัท่ี 10 มกราคม 2564  ถึง วนัท่ี 19 มิถนุายน 2564 

วนั/เวลา/สถานท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
วนัที ่10 มกราคม 2564 

  
เขา้ชมวดีโีอการใชง้านระบบฝึกงานไดท้ีเ่วบ็ฝ่ายฝึก https://internship.fmssnru.com 

10 มกราคม 2564 
- 31 มกราคม 2564 

ขออนุมติัการฝึกฯ โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
1. นักศกึษาหาแหล่งฝึกงาน  โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษา 
2. ลงทะเบยีนฝึกงาน ทางเวบ็ไซตฝ่์ายฝึกฯ  (https://internship.fmssnru.com)  กรอก
ขอ้มลูส่วนตวันักศกึษาใหถู้กตอ้ง เลอืกช่วงเวลาฝึกงานในหวัขอ้ ฝึกงานระหว่างวนัที ่ถงึ
วนัที ่ใหถู้กตอ้งตามสาขาวชิาของตนเอง (โดยดจูากชว่งเวลาฝึกงาน ในหน้าถดัไป)  จากนัน้ 
เลอืก/เพิม่สถานทีฝึ่กงาน  
* ใหน้ักศกึษาเลอืกสถานทีฝึ่กงานทีม่ใีนระบบ หากสถานทีฝึ่กงานทีน่ักศกึษาตอ้งการฝึกไม่
มอียู่ในระบบใหท้ าการขอเพิม่สถานทีฝึ่กงาน 
3. กรณีเพิม่สถานทีฝึ่กงานใหม่ หรอืแกไ้ขทีเ่ดมิ ตอ้งรออาจารยฝ่์ายฝึกฯ ตรวจ/อนุมตัขิอ้มลู
สถานทีฝึ่กงาน ทีน่ักศกึษาเพิม่มาในเวบ็ไซต์ อาจารยจ์ะเขา้ไปอนุมตัใิหภ้ายในสปัดาหน์ัน้ 
(นักศกึษาทีข่อ้มลูสถานทีฝึ่กงาน ไม่ผ่านการอนุมตั ิใหท้ าการแกไ้ขในเวบ็ไซต์) 
4. นักศกึษาแจง้อาจารยท์ีป่รกึษา /อาจารยใ์นสาขาวชิา ตรวจ/อนุมตัขิอ้มลูส่วนตวันักศกึษา 
ในเวบ็ไซต ์ 
(นักศกึษาทีข่อ้มลูส่วนตวั ไม่ผ่านการอนุมตั ิใหท้ าการแกไ้ขในเวบ็ไซตแ์ละแจง้อาจารยท์ี่
ปรกึษา /อาจารยใ์นสาขาวชิา เพื่ออนุมตั)ิ 
5. เสนออาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อพจิารณาและลงนาม  นักศกึษาพมิพเ์อกสารทัง้หมดทาง
เวบ็ไซต ์ประกอบดว้ยเอกสารหมายเลข 
  (1) ประวตันิักศกึษา ขอ้มลูสถานทีฝึ่กงาน และใบขอฝึก  รวม   3 แผ่น  ส่ง 2 ชุด  
  (2) หนังสอืขอความอนุเคราะหฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี       1 แผ่น  ส่ง 2 ชุด  
  (3) หนังสอืส่งตวันักศกึษาเขา้ฝึกประสบการณ์วชิาชพี       1 แผ่น  ส่ง 2 ชุด 
  (4) แบบฟอรม์ใบตอบรบันักศกึษาเขา้ฝึกประสบการณ์วชิาชพี   1 แผ่น  ส่ง 1 ชุด   
- นักศกึษาตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น ของขอ้มลูในเอกสารทุกแผ่น   
- นักศกึษา ลงลายมอืชื่อและเยบ็มุมบนซา้ย ของเอกสารหมายเลข (1) ทัง้ 2 ชุด 
- น าเอกสารหมายเลข (1) ถงึ (4) เสนออาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อพจิารณาและลงนาม   
6. นักศกึษาน าเอกสารส่งทีตู้่ส่งเอกสารหน้าหอ้งฝ่ายฝึกฯ (หอ้ง 13203) ตามสาขาวชิา   
  โดยจดัเอกสารเป็น 2 ชุด เรยีงตามล าดบั ดงันี้   
    ชุดที ่1 ประกอบดว้ย เอกสารหมายเลข (1), (2), (3) 
    ชุดที ่2 ประกอบดว้ย เอกสารหมายเลข (1), (2), (3) และ (4) 
 (ใหท้ าการตรวจสอบสถานะเอกสาร หากไม่ผ่านการอนุมตัใิหด้ าเนินการแกไ้ขภายใน 1 
สปัดาห ์นักศกึษาทีผ่่านการอนุมตัแิลว้สามารถรบัเอกสารคนืทีตู้่รบัเอกสารคืนหน้าหอ้ง



 

วนั/เวลา/สถานท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ฝ่ายฝึกฯ (หอ้ง 13203) ตามสาขาวชิา  เพื่อน าไปตดิต่อหน่วยงานทีข่อฝึกไดใ้นอกี 1 
สปัดาหห์ลงัจากส่งเอกสาร ) 

วนัที ่6 กมุภาพนัธ ์2564 
เวลา 11.00 - 13.00 น.  

ห้อง 13203 

- น าใบตอบรบัจากหน่วยงาน มาส่งทีห่อ้งฝ่ายฝึกฯ  
• หากหน่วยงานใหน้ักศกึษาถอืใบตอบรบักลบัมาเอง 

   ใหน้ักศกึษาน าใบตอบรบัจากหน่วยงาน มาส่งทีห่อ้งฝ่ายฝึกฯ  
• หากหน่วยงานส่งใบตอบรบัทางไปรษณีย ์ใหห้น่วยงานจ่าหน้าซองถงึ  

  “ฝ่ายฝึกฯ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร” 

• หากหน่วยงานส่งใบตอบรบัทางโทรสาร ส่งทีห่มายเลข: 042-970-059 
        - รบัสมุดฝึกงาน 1 เล่ม 
        - รบัหนังสอืส่งตวันักศกึษาเขา้ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

13 กมุภาพนัธ ์2564 - นักศกึษาตรวจสอบการตอบรบัจากหน่วยงาน ทางเวบ็ไซตฝ่์ายฝึกฯ       
8 มนีาคม 2564 - 17 มถิุนายน 2564 - ช่วงเวลาฝึกงาน ส าหรบันักศกึษา สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สาขานิเทศศาสตร ์สาขา

เศรษฐศาสตรธ์รุกิจ 
8 มนีาคม 2564 - 25 พฤษภาคม 2564 - ช่วงเวลาฝึกงาน ส าหรบันักศกึษา สาขาอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่ สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สาขา

นิเทศศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกิจ 
29 พฤษภาคม 2564 - นักศกึษาสาขาอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สาขานิเทศศาสตร ์สาขา

เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ รายงานตวักลบั 
 โดยน า  สมุดฝึกงาน,  ซองประเมนิจากหน่วยงาน  และภาคนพินธ ์ 
 ใส่ซองสนี ้าตาล พรอ้มพมิพ ์ชื่อ-สกุล รหสันักศกึษา สาขาวชิา ชือ่อาจารยท์ี่
ปรกึษา แปะทีห่น้าซอง น าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

19 มถิุนายน 2564 - นักศกึษาสาขารฐัประศาสนศาสตร ์สาขานิเทศศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิรายงานตวั
กลบั 

โดยน า  สมุดฝึกงาน,  ซองประเมนิจากหน่วยงาน  และภาคนพินธ ์ 
 ใส่ซองสนี ้าตาล พรอ้มพมิพ ์ชื่อ-สกุล รหสันักศกึษา สาขาวชิา ชือ่อาจารยท์ี่
ปรกึษา แปะทีห่น้าซอง น าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 
หมายเหต ุ
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องปฏิบัติตามปฏิทินอยา่งเคร่งครัด 
    (หากนักศึกษาคนใด ไม่ดำเนินการตามกำหนดการขา้งต้น  นักศึกษาจะถูกตดัคะแนน) 
2. การประเมินผลการเรียน เร่ิมจากวันแรกของกิจกรรม จนถึงวันสุดท้ายของกจิกรรม 
3. หากมีขอ้สงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ห้อง 13203 หรือ Line@ 
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 47000      
โทรสาร: 042-970-059  

 


