
ปฏิทินไปฝึกงาน  ประจําปี พ.ศ.2557-2558  
นิสิตช้ันที่ 3  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา 

ลําดับ วันที ่ กําหนดการ/วิธีการ 
1 จันทร์ 18 ส.ค. 57 - วันเปิดเรียนภาคต้น (วันเริ่มการสอน)
2 จันทร์ 15 ก.ย.-ศุกร์19 ก.ย. 57 - นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงาน แจ้งความ

ประสงค์ขอฝึกงาน ปี พ.ศ.2557-58 
- เตรียมชุดเอกสารขอฝึกงาน วิธีการ 
1. ดาวน์โหลดใบสมัครฝกึงาน (เอกสาร01) และแบบตอบรับฝึกงาน (เอกสาร02) 

ที่เว็บไซต์ http://www.sci.src.ku.ac.th/sci/person_down.php 
2. ใบรายงานผลกาเรียน ให้นิสติเตรียมรูปถ่ายนิสิต 1 น้ิว 1 รูป ติดต่อที่ฝา่ย

การศึกษา สํานักงานวิทยาเขต  ช้ัน 1 อาคาร 1 (ใช้เวลาทําการ 2-3 วัน) 
3. กรณีที่นิสิตได้รบัการตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว  ให้นิสิตแนบแบบตอบ

รับฝึกงาน ที่สถานประกอบการกรอกแล้ว หรือเอกสารที่แสดงยืนยันการรับเข้า
ฝึกงานของสถานประกอบการแนบมากับชุดเอกสารขอฝึกงาน 

3 จันทร์ 29 ก.ย.- พุธ 1 ต.ค. 57 - วันเริ่มส่งชุดเอกสารขอฝึกงาน ชุดเอกสารประกอบด้วย 
1. ใบสมัครฝึกงาน  
2. ใบรายงานผลการเรียน  
3. แบบฟอร์มตอบรับฝึกงานของคณะ หรือเอกสารยืนยันการรับเข้าฝึกงานจาก

สถานประกอบการ  
วิธีการ ให้นิสิตนําชุดเอกสารขอฝึกงานส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงานลงนาม และส่งต่อให้
เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบและทําบันทึกอนุมัติขอไปฝึกงาน ส่งที่ตะกร้ารับเอกสาร
ฝึกงานบนเคาน์เตอร์หน้าห้องสํานักงานเลขานุการ 

4 ศุกร์ 3 ต.ค.57 - รับชุดเอกสารขอฝึกงานนํากลับไปแก้ไข หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
5 จันทร์ที่ 6 ต.ค.57.- ศุกร์ 10 ต.ค. 57 - ส่งชุดเอกสารแก้ไขขอฝึกงานให้เจ้าหน้าที่ (วันที่ 8 ต.ค.57 วันหยุดราชการ)
6 เสาร์11ต.ค.- อาทิตย์ 19 ต.ค.57 - วันสอบกลางภาคต้น
7 จันทร์ 27 ต.ค.-ศุกร์ 31 ต.ค. 57 วันรับซองจดหมายอนุมัติขอฝึกงาน ส่งให้สถานประกอบการ 
8 จันทร์ 3 พ.ย.–พฤหัสบดี31 ธ.ค. 57 - นิสิตติดตามผลการรับนิสิตเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ 

- กรณีที่สถานประกอบการได้ส่ง Fax ตอบรับมาที่คณะ ใหนิ้สิตตรวจสอบสําเนา
เอกสารตอบรับได้ที่ตะกร้ารับเอกสารฝึกงานบนเคาน์เตอร์หน้าห้องสํานักงาน
เลขานุการ 

- กรณีที่สถานประกอบการตอบรับมาที่นิสิต ให้นิสิตนําสําเนาเอกสารการตอบ
รับมาส่งที่ตะกร้ารับเอกสารฝึกงานบนเคาน์เตอร์หน้าห้องสํานักงานเลขานุการ/
ลงช่ือสําเนาถูกต้อง 

9 อาทิตย์ 7 ธ.ค.57 - วันสุดท้ายของการสอนสําหรบันิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
10 จันทร์ 8 ธ.ค.57-ศุกร์ 19 ธ.ค.57 - วันสอบไล่ ภาคต้น



ปฏิทินไปฝึกงาน  ประจําปี พ.ศ.2557-2558  
นิสิตช้ันที่ 3  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา 

ลําดับ วันที ่ กําหนดการ/วิธีการ 
11 จันทร์ 22 ธ.ค.57 - วันปิดเรียนภาคต้น
12 จันทร์ 12 ม.ค.58 - วันเปิดเรียนภาคปลาย (วันเริม่การสอน)
13 จันทร์12 ม.ค.58 -พุธ 14 ม.ค.58  - วันส่งชุดเอกสารขอฝึกงานใหม่สําหรับนิสติที่ได้รับการตอบปฏิเสธฝึกงาน
14 ศุกร์ 16 ม.ค.58 - รับชุดเอกสารขอฝึกงานนํากลับไปแก้ไข หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
15 จันทร์ 19 ม.ค.58-พุธ 21 ม.ค.58 - ส่งชุดเอกสารแก้ไขขอฝึกงานให้เจ้าหน้าที่
16 จันทร์ 2 ก.พ.–พุธ 4 ก.พ.58 - วันรับซองจดหมายขอฝึกงานใหม่สําหรับนิสติที่ได้รับการตอบปฏิเสธฝึกงาน

17 จันทร์ 9 ก.พ.58-ศุกร์ 27 ก.พ.58 - นิสิตติดตามผลการรับนิสิตเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ 
-  กรณีทีส่ถานประกอบการได้ส่ง Fax ตอบรับมาที่คณะ ใหนิ้สิตตรวจสอบสําเนา

เอกสารตอบรับได้ที่ตะกร้ารับเอกสารฝึกงานบนเคาน์เตอร์หน้าห้องสํานักงาน
เลขานุการ 

- กรณีที่สถานประกอบการตอบรับมาที่นิสิต ให้นิสิตนําสําเนาเอกสารการตอบ
รับมาส่งที่ตะกร้ารับเอกสารฝึกงานบนเคาน์เตอร์หน้าห้องสํานักงานเลขานุการ/
ลงช่ือสําเนาถูกต้อง 

18 จันทร์ 16 ก.พ.-ศุกร์ 20 ก.พ.58 - ประกาศรายช่ือนิสิตที่ได้เข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ  ครั้งที ่1
19 จันทร์ 9 มี.ค.-ศุกร์ 13 มี.ค.58 - ประกาศรายช่ือนิสิตที่ได้เข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2

     สําหรับนิสติที่ย่ืนขอฝึกงานใหม่  
20 เสาร์ 14 มี.ค.-อาทิตย์ 22 มี.ค.58 - วันสอบกลางภาคปลาย
21 พุธ1 เม.ย.-ศุกร์ 3 เม.ย.58 - วันรับซองจดหมายรายงานตัว ครั้งที่ 1
22 จันทร์ 20 เม.ย.-พุธ22 เม.ย.58 - วันรับซองจดหมายรายงานตัว ครั้งที่ 2 สาํหรับนิสิตที่ย่ืนขอฝึกงานใหม่
23 เม.ย.-พ.ค.58 - นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาฝกึงานก่อนเดินทางไปฝึกงาน  

- (กําหนดวันที่อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงานประกาศให้ทราบภายหลัง) 
24 ศุกร์ 8 พ.ค.58 - วันสุดท้ายของการสอน

วันสุดท้ายการส่งใบขอจบล่าช้า ถึงฝ่ายการศึกษา 
25 อาทิตย์ 10 พ.ค.58 - วันสุดท้ายของการสอนสําหรบันิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
26 จันทร1์1 พ.ค.58-ศุกร์ 22 พ.ค.58 - วันสอบไล่ภาคปลาย
27 จันทร์ 25 พ.ค.58 - วันปิดภาคเรียน
28 มิ.ย.-ก.ค.58 - นิสิตเดินทางเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ 
29 ส.ค.58 - กลับจากฝึกงาน นิสิตส่งซองจดหมายประเมินผลฝึกงานสมุดบันทึกฝึกงาน 

ที่ตะกร้ารับเอกสารฝึกงานบนเคาน์เตอร์หน้าห้องสํานักงานเลขานุการ 
จิตรลดา ประสงค์กุล  

นักวิชาการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 


