ปฏิทินกิจกรรมรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ และภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๑
ลําดับ

กิจกรรม

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๐

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๐

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๑

กอนการฝกปฏิบัติงาน
วันจันทรที่ ๑๓ - วันศุกรที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๑ Pre-internship Meeting

๒ กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการฝกปฏิบัติงาน (นักศึกษาไทย)

กลุม ๑: วันเสารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สํานักวิชา: วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

กลุม ๒: วันเสารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สํานักวิชา: อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรสุขภาพ นวัตกรรมสังคม จีนวิทยา

กลุม ๓: วันอาทิตยที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สํานักวิชา: ศิลปศาสตร และ สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชา: การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การจัดการธุรกิจการบิน
กลุม ๔: วันอาทิตยที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชา: การบัญชี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ การจัดการการทองเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
วันเสารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๓ กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการฝกปฏิบัติงาน (นักศึกษาตางชาติ ทุกสํานักวิชา)

รอบ ๑: วันจันทรที่ ๕ - วันอาทิตยที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
สํานักวิชา: วิทยาศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง วิทยาศาสตรสุขภาพ นวัตกรรมสังคม
๔

กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการฝกปฏิบัติงานผานระบบออนไลน
(นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ)

๕ สํานักวิชาพบนักศึกษา (นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ)
๖ กิจกรรม Aviation Industry 2017
๗ กิจกรรม MFU Internship & Job Fair 2017

รอบ ๒: วันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน - วันอาทิตยที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สํานักวิชา: ศิลปศาสตร จีนวิทยา

รอบ ๓: วันจันทรที่ ๓ - วันอาทิตยที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สํานักวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบ ๔: วันจันทรที่ ๑๗ - วันอาทิตยที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชา: การบัญชี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
รอบ ๕: วันจันทรที่ ๓๑ กรกฎาคม - วันอาทิตยที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชา: การจัดการการทองเที่ยว การจัดการธุรกิจการบิน
วันอังคารที่ ๑๕ - วันศุกรที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันเสารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๘ กิจกรรม Hotel Industry 2017

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๙ กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการฝกปฏิบัติงานตางประเทศ (นักศึกษาไทย)

วันเสารที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

๑๐ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ
๑๑ ประกาศผลประเมินการเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการฝกปฏิบัติงาน
๑๒ กิจกรรมยื่นเรื่องการฝกปฏิบัติงาน
๑๓ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน
๑๔ รับหนังสือสงตัวการฝกปฏิบัติงาน

วันศุกรที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
วันเสารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
วันเสารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันเสารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันจันทรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

วันจันทรที่ ๔ - วันศุกรที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันจันทรที่ ๗ - วันศุกรที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สงไฟลให นศ. ทางอีเมล
สงฉบับจริงใหสถานประกอบการ

วันจันทรที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

วันจันทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันจันทรที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันจันทรที่ ๑๙ กุมภาพันธ - วันศุกรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
วันจันทรที่ ๑๒ - วันศุกรที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

วันจันทรที่ ๒ กรกฎาคม - วันศุกรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันจันทรที่ ๑๐ - วันศุกรที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
นิเทศทางโทรศัพท

วันศุกรที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

วันศุกรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

วันศุกรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันจันทรที่ ๑๙ - วันศุกรที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
วันจันทรที่ ๓๐ เมษายน - วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันจันทรที่ ๑๓ - วันศุกรที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันจันทรที่ ๒๔ กันยายน - วันศุกรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันจันทรที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันจันทรที่ ๓ - วันศุกรที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันเสารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

ระหวางการฝกปฏิบัติงาน
๑๕ วันแรกของการฝกปฏิบัติงานรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
๑๖ กําหนดการนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน
๑๗

วันสุดทายของการฝกปฏิบัติงานรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
วันสุดทายของการฝกปฏิบัติงานรายวิชาสหกิจศึกษา

หลังการฝกปฏิบัติงาน
กิจกรรมนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
กิจกรรมนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานรายวิชาสหกิจศึกษา
หมายเหตุ กําหนดการขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๑๘

