
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 
นักศึกษาภาค ปกติ  (ทกุสาขาวชิา) 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564  ถึง วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

วนั/เวลา/สถานท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
วนัที ่16 สงิหาคม 2564 
เวลา 11.30 - 13.00 น.  

อบรมการใชง้านระบบผ่าน Zoom 

- ประชุมชีแ้จงรายวชิา การใชง้านระบบฝึกประสบการณ์วชิาชพีผ่านเวบ็ไซต ์
- ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มอืการยืน่เรื่องฝึกงาน และปฏทินิการฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
- ตดิตาม Link อบรมไดท้ี ่https://internship.fmssnru.com 

17 สงิหาคม 2564 
- 24 กนัยายน 2564 

ขออนุมติัการฝึกฯ โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
1. นักศกึษาหาแหล่งฝึกงาน  โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษา 
2. ลงทะเบยีนฝึกงาน ทางเวบ็ไซตฝ่์ายฝึกฯ  (https://internship.fmssnru.com)  
กรอกขอ้มลูส่วนตวันักศกึษาใหถู้กตอ้ง เลอืกช่วงเวลาฝึกงานในหวัขอ้ ฝึกงานระหว่างวนัที ่
ถงึวนัที ่ใหถู้กตอ้งตามสาขาวชิาของตนเอง (โดยดจูากช่วงเวลาฝึกงาน ในหน้าถดัไป)  
จากนัน้ เลอืก/เพิม่สถานทีฝึ่กงาน  
* ใหน้ักศกึษาเลอืกสถานทีฝึ่กงานทีม่ใีนระบบ หากสถานทีฝึ่กงานทีน่ักศกึษาตอ้งการฝึกไม่
มอียู่ในระบบใหท้ าการขอเพิม่สถานทีฝึ่กงาน 
3. กรณีเพิม่สถานทีฝึ่กงาน อาจารยฝ่์ายฝึกฯ ตรวจ/อนุมตัขิอ้มลูสถานทีฝึ่กงาน ทีน่ักศกึษา
เพิม่มาในเวบ็ไซต ์
(นักศกึษาที ่ขอ้มลูสถานทีฝึ่กงาน ไม่ผ่านการอนุมตั ิใหท้ าการแกไ้ขในเวบ็ไซต์) 
4. นักศกึษาแจง้อาจารยท์ีป่รกึษา /อาจารยใ์นสาขาวชิา ตรวจ/อนุมตัขิอ้มลูส่วนตวันักศกึษา 
ในเวบ็ไซต ์ 
(นักศกึษาทีข่อ้มลูส่วนตวั ไม่ผ่านการอนุมตั ิใหท้ าการแกไ้ขในเวบ็ไซตแ์ละแจง้อาจารยท์ี่
ปรกึษา /อาจารยใ์นสาขาวชิา เพื่ออนุมตั)ิ 
5. นักศกึษาพมิพเ์อกสารทัง้หมดทางเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ยเอกสารหมายเลข 
  (1) ประวตันิักศกึษา ขอ้มลูสถานทีฝึ่กงาน รวม   2 แผ่น  
  (2) หนังสอืขอความอนุเคราะหฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี       1 แผ่น   
  (3) แบบฟอรม์ใบตอบรบันักศกึษาเขา้ฝึกประสบการณ์วชิาชพี   1 แผ่น   
  (4) หนังสอืส่งตวันักศกึษาเขา้ฝึกประสบการณ์วชิาชพี (ส าหรบัยื่นใหห้น่วยงานทีข่อฝึกใน
วนัแรกทีเ่ริม่ฝึกงาน)   1 แผ่น   
   
- นักศกึษาตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น ของขอ้มลูในเอกสารทุกแผ่น  เพื่อน าไปตดิต่อ
หน่วยงานทีข่อฝึก 
 

วนัที ่27 กนัยายน 2564 
เวลา 11.00 - 13.00 น.  

ห้อง 13203 

- ถ่ายรปูใบตอบรบัจากหน่วยงาน ส่งมายงั line กลุ่มฝ่ายฝึกฯ   
- รบัสมุดฝึกงาน 1 เล่ม (หมายเหตุ หากสถานการณ์โควดิ 19 ไม่คลีค่ลายทางฝ่ายฝึกจะ
จดัส่งทางไปรษณีย ์ใหต้ดิตามขา่วสารจากเวบ็ไซตห์รอื line กลุ่มฝ่ายฝึกฯ) 

4 ตุลาคม 2564 - นักศกึษาตรวจสอบการตอบรบัจากหน่วยงาน ทางเวบ็ไซตฝ่์ายฝึกฯ       



 

วนั/เวลา/สถานท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
29 พฤศจกิายน 2564 -  

4 มนีาคม 2565 
- ช่วงเวลาฝึกงาน ส าหรบันักศกึษา สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สาขานิเทศศาสตร ์สาขา
เศรษฐศาสตรธ์รุกิจ (ระหว่างการฝึกงานสามารถขาดหรอืลาไดไ้ม่เกนิ 4 วนั หากขาดหรอื
ลาเกนิก าหนดตอ้งฝึกงานชดเชยตามจ านวนวนัทีข่าดหรอืลาเกนิก าหนด) 

29 พฤศจกิายน 2564 -  
10 กมุภาพนัธ ์2565 

- ช่วงเวลาฝึกงาน ส าหรบันักศกึษา สาขาอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่ สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สาขา
นิเทศศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกิจ (ระหว่างการฝึกงานสามารถขาดหรอืลาไดไ้ม่เกนิ 
4 วนั หากขาดหรอืลาเกนิก าหนดตอ้งฝึกงานชดเชยตามจ านวนวนัทีข่าดหรอืลาเกนิ
ก าหนด) 

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2565 
 

- นักศกึษาสาขาอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สาขานิเทศศาสตร ์สาขา
เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ รายงานตวักลบั 

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

วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 
 

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

 
 


