
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
นักศึกษาภาค ปกติ  (ทุกสาขาวิชา) 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วันที่ 20 ก.ค. 2565 ถงึ วันที่ 13 ก.พ. 2566 

วัน/เวลา/สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม 
วันท่ี 20 ก.ค. 2565  

เวลา 11.00 - 13.00 น.  
อบรมการใช้งานระบบผ่าน 

Zoom 

- ประชุมชี้แจงรายวิชา   
- รับเอกสาร คูม่ือการยื่นเรื่องฝึกงาน และปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ติดตาม Link อบรมได้ท่ี Line Group 

  
วันท่ี 20 ก.ค. 2565 –  
วันท่ี 11 ส.ค. 2565 

ขออนุมัติการฝึกฯ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปนี้  
1. นักศึกษาหาแหล่งฝึกงาน  โดยขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ลงทะเบียนฝึกงาน ทางเว็บไซตฝ์่ายฝึกฯ (https://internship.fmssnru.com)  กรอกข้อมูลส่วนตัว
นักศึกษาให้ถูกต้อง เลือกช่วงเวลาฝึกงานในหัวข้อ ฝึกงานระหว่างวนัท่ี ถึงวันท่ี ให้ถูกต้องตามสาขาวิชาของ
ตนเอง (โดยดูจากช่วงเวลาฝึกงาน ในหน้าถัดไป)  จากนั้น เลือก/เพิม่สถานท่ีฝึกงาน  
* ให้นักศึกษาเลือกสถานท่ีฝึกงานที่มีในระบบ หากต้องการแกไ้ขข้อมูลสถานท่ีฝึกให้กดแกไ้ข  หากสถานท่ี
ฝึกงานท่ีนักศึกษาต้องการฝึกไม่มอียู่ในระบบให้ทำการขอเพิ่มสถานที่ฝึกงาน หากสถานที่ฝึกงานท่ีมีอยู่แล้ว
ในระบบไม่ระบฝุ่ายงานสามารถเพิ่มสถานที่ฝึกได้โดยให้วงเล็บช่ือฝา่ย/ส่วน หลังช่ือสถานท่ีฝึก เช่น 
โรงพยาบาลสกลนคร (ฝ่ายการเงิน)  
3. กรณีเพิ่มสถานท่ีฝึกงาน อาจารย์ฝ่ายฝึกฯ ตรวจ/อนุมตัิข้อมูลสถานท่ีฝึกงาน ที่นักศึกษาเพิ่มมาในเวบ็ไซต์ 
link ภาพตัวอย่างแผนท่ีจาก google ที่ถูกต้อง  (กรณีใช้ภาพแผนที่จาก google map) 
https://drive.google.com/file/d/1RZ2LKYYyJDw41wFhBZcI8qFnm0o1JpOm/view?usp=sharing 
(นักศึกษาท่ี ข้อมูลสถานท่ีฝึกงาน ไม่ผา่นการอนุมตัิ ให้ทำการแก้ไขในเว็บไซต์) 
4. นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจ/อนุมัติข้อมลูส่วนตัวนักศึกษา ในเว็บไซต์  
(นักศึกษาท่ีข้อมูลส่วนตัว ไม่ผ่านการอนุมัติ ให้ทำการแกไ้ขในเว็บไซต์และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา /อาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่ออนุมัติ) 
5. เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาและลงนาม  นักศึกษาพิมพ์เอกสารทั้งหมดทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย
เอกสารหมายเลข 
  (1) ประวัตินักศึกษา ข้อมลูสถานท่ีฝึกงาน และใบขอฝึก  รวม   3 แผ่น  ส่ง 2 ชุด  
  (2) หนังสือขอความอนุเคราะหฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพ       1 แผ่น  ส่ง 2 ชุด  
  (3) หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าฝกึประสบการณ์วิชาชีพ       1 แผ่น  ส่ง 2 ชุด 
  (4) แบบฟอร์มใบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1 แผ่น  ส่ง 1 ชุด   
- นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลในเอกสารทกุแผ่น   



 

วัน/เวลา/สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม 
- นักศึกษา ลงลายมือช่ือและเย็บมุมบนซ้าย ของเอกสารหมายเลข (1) ทั้ง 2 ชุด 
- นำเอกสารหมายเลข (1) ถึง (4) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและลงนาม   
6. นักศึกษานำเอกสารส่งทีตู้่ส่งเอกสารหน้าห้องฝ่ายฝึกฯ (ห้อง 13203) ตามสาขาวิชา   
  โดยจัดเอกสารเป็น 2 ชุด เรียงตามลำดับ ดังน้ี   
    ชุดที่ 1 ประกอบด้วย เอกสารหมายเลข (1), (2), (3) 
    ชุดที่ 2 ประกอบด้วย เอกสารหมายเลข (1), (2), (3) และ (4) 
 (ให้ทำการตรวจสอบสถานะเอกสาร หากไม่ผ่านการอนุมัติใหด้ำเนนิการแก้ไขภายใน 1 สัปดาห์ นักศกึษาที่
ผ่านการอนุมตัิแล้วสามารถรับเอกสารคืนทีตู้่รับเอกสารคืนหน้าห้องฝ่ายฝึกฯ (ห้อง 13203) ตามสาขาวิชา  
เพื่อนำไปติดต่อหน่วยงานท่ีขอฝึกได้ในอีก 1 สัปดาห์หลังจากส่งเอกสาร ) 

วันท่ี 15 ส.ค - 19 ส.ค. 2565  
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ  

(อาคาร 8 ชั้น 1) 

- นำใบตอบรับจากหน่วยงาน มาสง่ทีส่ำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 8 ช้ัน 1) 

• หากหน่วยงานให้นักศึกษาถือใบตอบรับกลับมาเอง 
   ใหน้ักศึกษานำใบตอบรับจากหน่วยงาน มาส่งทีส่ำนักงานคณะวิทยาการจัดการ  
(อาคาร 8 ช้ัน 1) 

• หากหน่วยงานส่งใบตอบรับทางไปรษณีย์ ให้หน่วยงานจ่าหน้าซองถึง  
  “ฝ่ายฝึกฯ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” 

• หากหน่วยงานส่งใบตอบรับทางโทรสาร ส่งที่หมายเลข: 042-970-059 
- รับสมุดฝึกงาน 1 เล่ม 
- รับหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วันท่ี 19 ก.ย. 2565 - นักศึกษาตรวจสอบการตอบรับจากหน่วยงาน ทางเว็บไซตฝ์่ายฝึกฯ       
วันท่ี 7 พ.ย. 2565 - 8 ก.พ. 

2566 
- ช่วงเวลาฝึกงาน สำหรับนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (ระหว่างการฝึกงานสามารถขาดหรือลาไดไ้มเ่กิน 4 วัน หากขาดหรือลาเกินกำหนดต้องฝึกงานชดเชย
ตามจำนวนวันท่ีขาดหรือลาเกินกำหนด) 

วันท่ี 7 พ.ย. 2565 – 18 ม.ค. 
2566 

- ช่วงเวลาฝึกงาน สำหรับนักศึกษา สาขาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ระหว่างการฝึกงานสามารถขาดหรือลาไดไ้ม่เกนิ 4 วัน หากขาดหรือลาเกินกำหนดต้อง
ฝึกงานชดเชยตามจำนวนวันท่ีขาดหรือลาเกินกำหนด) 

วันท่ี 23 ม.ค. 2566 
 

- นักศึกษาสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานเิทศศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รายงาน
ตัวกลับ 

 โดยนำ  สมุดฝึกงาน,  ซองประเมนิจากหน่วยงาน  และภาคนิพนธ ์ 
 ใส่ซองสีน้ำตาล พร้อมพิมพ์ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา แปะที่หน้าซอง 
นำส่งอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วันท่ี 13 ก.พ. 2566 
 

- นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานเิทศศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจรายงานตัวกลับ 
โดยนำ  สมุดฝึกงาน,  ซองประเมนิจากหน่วยงาน  และภาคนิพนธ ์ 
 ใส่ซองสีน้ำตาล พร้อมพิมพ์ ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา แปะที่หน้าซอง 
นำส่งอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

หมายเหต ุ
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องปฏิบัติตามปฏิทินอย่างเคร่งครดั 
    (หากนักศึกษาคนใด ไม่ดำเนินการตามกำหนดการข้างต้น  นักศึกษาจะถูกตัดคะแนน) 

 



 

2. การประเมินผลการเรียน เริ่มจากวันแรกของกิจกรรม จนถึงวันสดุท้ายของกิจกรรม 
3. หากมีข้อสงสัย ตดิต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ห้อง 13203 หรือ Line Group ตามวัน
เวลาราชการเท่านั้น 
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง   
จ.สกลนคร 47000      โทรสาร: 042-970-059 

 


