
ล ำดับ วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

1 28 มิถุนำยน 2560 13.00-17.00 น.
ประชุมชี้แจงนกัศึกษำก่อนออกฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพ

  หอ้งประชุมชั้น 1     
   คณะวิทยำกำร

จัดกำร
นกัศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

2
3 กรกฎำคม 2560 -
   4 สิงหำคม 2560

ระยะเวลำ 1 เดือน

นกัศึกษำด ำเนนิกำรติดต่อสถำนที่
ประกอบกำรเพือ่ขอเข้ำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพและส่งแบบฟอร์มขอฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ

คณะวิทยำกำรจัดกำร
ชั้น1                      
 *ต้องผ่ำนกำร
พจิำรณำเหน็ชอบจำก
ประธำนโปรแกรมวิชำ
ก่อน

ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ    
 ชั้น 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร

3
10 กรกฎำคม 2560
 -   4 สิงหำคม 2560

ศูนย์ฝึกฯส่งแบบฟอร์มกับสถำนประกอบกำร
เพือ่ขอเข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

นกัศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

4 2 สิงหำคม 2560 13.00 -17.00 น. อบรมกำรพฒันำบคุลิกภำพ หอ้งประชุมชั้น 1 นกัศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

5 30 สิงหำคม 2560 13.00 -17.00 น. อบรม Resume หอ้งประชุมชั้น 1 นกัศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

หอ้ง LAB1
โปรแกรวิชำกำรทอ่งเทีย่วและ
กำรโรงแรม

หอ้ง LAB2 โปรแกรมกำรเงินกำรธนำคำร

หอ้ง LAB1 โปรแกรมวิชำกำรตลำด

หอ้ง LAB2 โปรแกรมวิชำกำรจัดกำรทัว่ไป

หอ้ง LAB1 โปรแกรมวิชำคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

หอ้ง LAB2 โปรแกรมวิชำกำรบญัชี 01
หอ้ง LAB1 โปรแกรมวิชำกำรบญัชี 02

หอ้ง LAB2 โปรแกรมวิชำกำรบญัชี 03

10 13 กันยำยน 2560 13.00 -17.00 น. อบรม Visio หอ้ง LAB1
โปรแกรมวิชำนเิทศศำสตร์,
โปรแกรมวิชำเศรษฐศำสตร์

11 16 กรกฎำคม 2560 กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรมวิทยำกำรจัดกำร
หอ้งประชุมรัตนอำภำ
(หอ้งประชุมหลังเก่ำ)

นกัศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

12
17 กรกฎำคม 2560
 -   18 สิงหำคม 
2560

ตรวจสอบรำยชื่อของนกัศึกษำทีส่ถำน
ประกอบกำรได้ตอบรับเข้ำฝึกงำน

บร์อดหนำ้คณะ
วิทยำกำรจัดกำรชั้น 1

ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

13
1 สิงหำคม 2560- 
31 สิงหำคม 2560

ระยะเวลำ 1 เดือน
ส่งแบบฟร์อมประวัตินกัศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์(รอบที ่1)

คณะวิทยำกำรจัดกำร
ชั้น1

นกัศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

14
1 กันยำยน 2560- 
29 กันยำยน 2560

นกัศึกษำด ำเนนิกำรติดต่อสถำนที่
ประกอบกำรเพือ่ขอเข้ำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพและส่งแบบฟอร์มขอฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ(รอบ 2)

คณะวิทยำกำรจัดกำร
ชั้น1 *ต้องผ่ำนกำร
พจิำรณำเหน็ชอบจำก
ประธำนโปรแกรมวิชำ
ก่อน

ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ชั้น 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร

อบรม Visio

อบรม Visio

7 23 สิงหำคม 2560 13.00 -17.00 น.

13.00 -17.00 น.27 กันยำยน 25608

13.00 -17.00 น. อบรม Visio9 6 กันยำยน 2560

ปฏิทนิกิจกรรมศูนย์ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

6 20 กันยำยน 2560 13.00 -17.00 น. อบรม Visio



ล ำดับ วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

15
ตรวจสอบรำยชื่อของนกัศึกษำทีส่ถำน
ประกอบกำรได้ตอบรับเข้ำฝึกงำน

บร์อดหนำ้คณะ
วิทยำกำรจัดกำรชั้น 1

ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

16
ส่งแบบฟร์อมประวัตินกัศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์(รอบที ่2)

คณะวิทยำกำรจัดกำร
ชั้น1

ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

17 30 กันยำยน 2560 08.30-12.00 น.
ปฐมนเิทศนกัศึกษำก่อนออกฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ

หอ้งประชุมชั้น 1คณะ
วิทยำกำรจัดกำร

นกัศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

18
6 พฤศิจำกำยน 
2560- 9 มีนำคม 
2561

นกัศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
โปรแกรมวิชำกำรบญัชี,โปรแกรมวิชำกำรตลำด

สถำนประกอบกำร นกัศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

19
6 พฤศิจำกำยน 
2560- 23 
กุมภำพนัธ์ 2561

นกัศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
โปรแกรมวิชำกำรจัดกำรทัว่ไป,คอมพวิเตอร์
ธุรกิจ,กำรเงินกำรธนำคำร,เศรษฐศำสตร์,กำร
ทอ่งเทีย่วและกำรโรงแรม,นเิทศศำสตร์

สถำนประกอบกำร นกัศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน

20 17 มีนำคม 2561 08.30-12.00 น.
ปจัฉิมนเิทศนกัศึกษำหลังฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ

หอ้งประชุมชั้น 1 
คณะวิทยำกำรจัดกำร

นกัศึกษำชั้นปทีี ่4 ทกุหมู่เรียน


