
ล ำดับ วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

1 11 กรกฎำคม 2561 13.00-17.00 น.
ประชุมชี้แจงนักศึกษำก่อนออกฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพ
  หอ้งประชุมชั้น 1       
 คณะวิทยำกำรจัดกำร

นักศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

2
16 กรกฎำคม 2561
 - 31 สิงหำคม 2561

ระยะเวลำ 1 เดือน

นักศึกษำด ำเนินกำรติดต่อสถำนที่
ประกอบกำรเพื่อขอเข้ำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพและส่งแบบฟอร์มขอฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ

คณะวิทยำกำรจัดกำรชั้น
1                       *
ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
เหน็ชอบจำกประธำน
โปรแกรมวิชำก่อน

ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  
   ชั้น 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร

3 11 ก.ค.-18 ก.ค.2561 1 อำทติย์ นักศึกษำลงชื่อฝึกงำนธนำคำร หอ้งกิจกำรชั้น 1 นักศึกษำชั้นปทีี ่4

4 25 กรกฎำคม 2561 13.00-17.00 น. สอบสัมภำษณ์นักศึกษำฝึกงำนธนำคำร หอ้ง 1131 นักศึกษำชั้นปทีี ่4

5
23 กรกฎำคม 2561
 - 31 สิงหำคม 2561

ศูนย์ฝึกฯส่งแบบฟอร์มกับสถำนประกอบกำร
เพื่อขอเข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

นักศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

6 1 สิงหำคม 2561 13.00 -17.00 น. อบรมกำรพัฒนำบคุลิกภำพ หอ้งประชุมชั้น 1 นักศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

7 8 สิงหำคม 2561 13.00 -17.00 น. อบรม Resume หอ้งประชุมชั้น 1 นักศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

หอ้ง LAB1
โปรแกรวิชำกำรทอ่งเทีย่วและ
กำรโรงแรม

หอ้ง LAB2 โปรแกรมกำรเงินกำรธนำคำร

หอ้ง LAB1 โปรแกรมวิชำกำรตลำด

หอ้ง LAB2 โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หอ้ง LAB1 โปรแกรมวิชำกำรบญัชี 02

หอ้ง LAB2
โปรแกรมวิชำกำรบญัชี 01,
นิเทศศำสตร์

หอ้ง LAB1
โปรแกรมวิชำกำรจัดกำรทัว่ไป
,โปรแกรมวิชำเศรษฐศำสตร์

หอ้ง LAB2 โปรแกรมวิชำกำรบญัชี 03

12 24 ตุลำคม 2561 13.00 -17.00 น. อบรมเขียนสมุดบนัทกึ หอ้งประชุมชั้น 1 นักศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

13
23 กรกฎำคม 2561
 - 31 สิงหำคม 2561

ตรวจสอบรำยชื่อของนักศึกษำทีส่ถำน
ประกอบกำรได้ตอบรับเข้ำฝึกงำน

บร์อดหน้ำคณะ
วิทยำกำรจัดกำรชั้น 1

ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

14
1 สิงหำคม 2561- 
31 สิงหำคม 2561

ระยะเวลำ 1 เดือน
ส่งแบบฟร์อมประวัตินักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์(รอบที ่1)

คณะวิทยำกำรจัดกำรชั้น1 นักศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

15
1 สิงหำคม 2561- 
28 กันยำยน 2561

นักศึกษำด ำเนินกำรติดต่อสถำนที่
ประกอบกำรเพื่อขอเข้ำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพและส่งแบบฟอร์มขอฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ(รอบ 2)

คณะวิทยำกำรจัดกำรชั้น
1 *ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
เหน็ชอบจำกประธำน
โปรแกรมวิชำก่อน

ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ชั้น 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร

อบรม Visio

อบรม Visio

9 22 สิงหำคม 2561 13.00 -17.00 น.

13.00 -17.00 น.29 สิงหำคม 256110

13.00 -17.00 น. อบรม Visio11 5 กันยำยน 2561

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

8 15 สิงหำคม 2561 13.00 -17.00 น. อบรม Visio



ล ำดับ วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

16
ตรวจสอบรำยชื่อของนักศึกษำทีส่ถำน
ประกอบกำรได้ตอบรับเข้ำฝึกงำน

บร์อดหน้ำคณะ
วิทยำกำรจัดกำรชั้น 1

ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

17
ส่งแบบฟร์อมประวัตินักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์(รอบที ่2)

คณะวิทยำกำรจัดกำรชั้น1 ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

18 17 พฤศจิกำยน 2561 08.30-12.00 น.
ปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออกฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ

หอ้งประชุมชั้น 1คณะ
วิทยำกำรจัดกำร

นักศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

19
19 พฤศจิกำยน 
2561-1 มีนำคม 
2562

นักศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
โปรแกรมวิชำกำรจัดกำรทัว่ไป,กำรเงินกำร
และธนำคำร,เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ,นิเทศศำสตร์

สถำนประกอบกำร นักศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

20
19 พฤศจิกำยน 
2561-22 มีนำคม 
2562

นักศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ,
โปรแกรมวิชำกำรบญัชีโปรแกรมวิชำกำร
ตลำด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,กำรทอ่งเทีย่วและ
กำรโรงแรม

สถำนประกอบกำร นักศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

21 6 เมษำยน 2562 08.30-12.00 น.
ปจัฉิมนิเทศนักศึกษำหลังฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ

หอ้งประชุมชั้น 1 คณะ
วิทยำกำรจัดกำร

นักศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน


