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สรุปตารางนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคปกต ิ และ กศ.ป. คณะวิทยาการจัดการ ประจาํภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2556 
ช่วงที� 2  (กาํหนดการนิเทศ ตั �งแต่วันที� 7 เมษายน 2557  ถึงวันที� 30 เมษายน 2557) 

กลุ่ม

ที� 

จังหวัด อาํเภอ จาํนวน สาขาวิชา/ รวม

จาํนวน  

รวม

จาํนวน 
การเบกิค่าตอบแทน อาจารย์ 

หน่วยงาน จํานวนนศ.(คน) หน่วยงาน นศ.(คน) นิเทศก์ 

2.1 มกุดาหาร ดงหลวง 4 เศรษฐศาสตร์/2  บญัชี/2  รปศ.4 6 10 ไปราชการ 1 วนั   

    คําชะอี 2 คอมฯธุรกิจ/1   การเงิน/1         

2.2 สกลนคร เมือง 2 กจก.ทั�วไป/4   บญัชี/2   รปศ./3 7 16 ไปราชการ 1 วนั   

    โพนนาแก้ว 2 คอมฯธุรกิจ/2  บริหารทรัพย์ฯ/3         
    กสุมุาลย์ 3 การเงิน/2         

2.3 สกลนคร เต่างอย 3 กจก.ทั�วไป/1   บญัชี/1   รปศ./1 7 10 ไปราชการ 1 วนั   

    ภูพาน 1 คอมฯธุรกิจ/4  โลจิสติกส์/1         

    กดุบาก 3 การเงิน/1   การตลาด/1         

2.4 สกลนคร พรรณานิคม 3 กจก.ทั�วไป/2   บญัชี/3   รปศ./5 10 25 ไปราชการ 2 วนั   

    สว่างแดนดิน 4 คอมฯธุรกิจ/6  บริหารทรัพย์ฯ/2         

    เจริญศิลป์ 2 การเงิน/7             

    วานรนิวาส 1           

2.5 สกลนคร วาริชภูมิ 6 กจก.ทั�วไป/2  รปศ./7 การเงิน/7 15 24 ไปราชการ 2 วนั   

    นิคมนํ �าอนู 1 คอมฯธุรกิจ/3  บริหารทรัพย์ฯ/2         

    พงัโคน 8 โลจิสติกส์/2  เศรษฐศาสตร์/1           

2.6 สกลนคร บ้านม่วง 1 กจก.ทั�วไป/4  รปศ./8   10 25 ไปราชการ 2 วนั   

    คําตากล้า 6 คอมฯธุรกิจ/9  บญัชี/1         

    อากาศอํานวย 3 การตลาด/3             

2.7 สกลนคร โคกศรีสพุรรณ 1 กจก.ทั�วไป/1   รปศ./12 10 42 ไปราชการ 2 วนั   

  นครพนม นาแก 5 คอมฯธุรกิจ/8  บริหารทรัพย์ฯ/4         

    ธาตพุนม 2 การเงิน/12    การตลาด/1         

    เรณนูคร 1 เศรษฐศาสตร์/4           

    ปลาปาก 1           

2.8 นครพนม เมือง 11 กจก.ทั�วไป/1   บญัชี/4   รปศ./8 16 28 ไปราชการ 2 วนั   

    โพนสวรรค์ 2 คอมฯธุรกิจ/9  บริหารทรัพย์ฯ/1         

    ท่าอเุทน 3 การเงิน/4    โลจิสติกส์/1         
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สรุปตารางนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคปกต ิ และ กศ.ป. คณะวิทยาการจัดการ ประจาํภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2556 
ช่วงที� 2  (กาํหนดการนิเทศ ตั �งแต่วันที� 7 เมษายน 2557  ถึงวันที� 30 เมษายน 2557) 

กลุ่ม

ที� 

จังหวัด อาํเภอ จาํนวน สาขาวิชา/ รวม

จาํนวน  

รวม

จาํนวน 
การเบกิค่าตอบแทน อาจารย์ 

หน่วยงาน จํานวนนศ.(คน) หน่วยงาน นศ.(คน) นิเทศก์ 

2.9 อดุรธานี เมือง 6 บญัชี/11   รปศ./5 15 29 ไปราชการ 3 วนั   

    กมุภวาปี 1 คอมฯธุรกิจ/3  บริหารทรัพย์ฯ/8         

  บงึกาฬ บุ่งคล้า 1 การตลาด/1  เศรษฐศาสตร์/1           

    เซกา 4           

    บงึกาฬ 2           

  หนองคาย เมือง 1           

2.10 สกลนคร ภูพาน 1 กจก.ทั�วไป/2   รปศ./4 12 22 ไปราชการ 3 วนั   

  กาฬสนิธุ์  กิ�งอําเภอนาคู 2 คอมฯธุรกิจ/3  บริหารทรัพย์ฯ/1         

    เขาวง 2 การเงิน/3     โลจิสติกส์/3         

    สมเด็จ 1 เศรษฐศาสตร์/1  บญัชี/5         

    กมลาไสย 1           

  ขอนแก่น เมือง 4           

    กระนวน 1           

2.11 ลพบรีุ ท่าวุ้ง 1 กจก.ทั�วไป/6    การเงิน/4  8 14 ไปราชการไม่เกิน 5 วนั   

  กรุงเทพฯ ตลิ�งชัน 1 คอมฯธุรกิจ/4         

    ยานนาวา 1              

    บางขนุเทียน 3           

  นนทบรีุ ปากเกร็ด 1           

    บางบวัทอง 1           

2.12 อยธุยา พระนครศรีอยธุยา 1 กจก.ทั�วไป/2    บญัชี/2   6 6 ไปราชการไม่เกิน 5 วนั   

    บางปะอิน 1 การเงิน/1   บริหารทรัพย์ฯ/1         

  กรุงเทพฯ ดสุติ 1           

    ดอนเมือง 1           

    จตจุกัร 1           

    ราชเทวี 1           
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สรุปตารางนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคปกต ิ และ กศ.ป. คณะวิทยาการจัดการ ประจาํภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2556 
ช่วงที� 2  (กาํหนดการนิเทศ ตั �งแต่วันที� 7 เมษายน 2557  ถึงวันที� 30 เมษายน 2557) 

กลุ่ม

ที� 

จังหวัด อาํเภอ จาํนวน สาขาวิชา/ รวม

จาํนวน  

รวม

จาํนวน 
การเบกิค่าตอบแทน อาจารย์ 

หน่วยงาน จํานวนนศ.(คน) หน่วยงาน นศ.(คน) นิเทศก์ 

2.13 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 1 กจก.ทั�วไป/19    การตลาด/7  22 41 ไปราชการไม่เกิน 5 วนั   

  กรุงเทพฯ บางรัก 2 บริหารทรัพย์ฯ/6  บญัชี/1         

    7-11 อนสุาวรียช์ยั 

16 

สาขา คอมฯธุรกิจ/5  เศรษฐศาสตร์/3         

    บงึกุ่ม 1           

    วงัทองหลาง 2           

2.14 มกุดาหาร เมือง 11 กจก.ทั�วไป/8     รปศ./8 19 30 ไปราชการไม่เกิน 5 วนั   

    ดอนตาล 1 การเงิน/3   บริหารทรัพย์ฯ/3         

    นิคมคําสร้อย 2 บญัชี/5  คอมฯธุรกิจ/3         

  อํานาจเจริญ ชานมุาน 1           

  ยโสธร เลงินกทา 1           

  ร้อยเอ็ด เมือง 1           

  อบุล เมือง 1           

  บรีุรัมย์ นางรอง 1           

2.15 สกลนคร เมือง 4 กจก.ทั�วไป/4 บญัชี/4 การเงิน/3   29 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

        คอมฯธุรกิจ/11  เศรษฐศาสตร์/3     และเบิกบิลนํ �ามัน   

        การตลาด/4         

2.16 สกลนคร เมือง 7 กจก.ทั�วไป/9 บญัชี/1     24 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

        คอมฯธุรกิจ/2    โลจิสติกส์/1     และเบิกบิลนํ �ามัน   

        การตลาด/4 บริหารทรัพย์ฯ/7         

2.17 สกลนคร เมือง 7 บญัชี/24     24 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

              และเบิกบิลนํ �ามัน   

2.18 สกลนคร เมือง 5 กจก.ทั�วไป/1 บญัชี/3  รปศ./16   26 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

        คอมฯธุรกิจ/1 บริหารทรัพย์ฯ/5     และเบิกบิลนํ �ามัน   

2.19 สกลนคร เมือง 5 กจก.ทั�วไป/7    รปศ./3   11 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

        คอมฯธุรกิจ/1        และเบิกบิลนํ �ามัน   

2.20 สกลนคร เมือง 2 กจก.ทั�วไป/11    รปศ./23   36 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

        บริหารทรัพย์ฯ/2     และเบิกบิลนํ �ามัน   
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สรุปตารางนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคปกต ิ และ กศ.ป. คณะวิทยาการจัดการ ประจาํภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2556 
ช่วงที� 2  (กาํหนดการนิเทศ ตั �งแต่วันที� 7 เมษายน 2557  ถึงวันที� 30 เมษายน 2557) 

กลุ่ม

ที� 

จังหวัด อาํเภอ จาํนวน สาขาวิชา/ รวม

จาํนวน  

รวม

จาํนวน 
การเบกิค่าตอบแทน อาจารย์ 

หน่วยงาน จํานวนนศ.(คน) หน่วยงาน นศ.(คน) นิเทศก์ 

2.21 สกลนคร เมือง 5 กจก.ทั�วไป/7    รปศ./9   28 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

        คอมฯธุรกิจ/10   บญัชี/2        และเบิกบิลนํ �ามัน   

2.22 สกลนคร เมือง 7 กจก.ทั�วไป/5  รปศ./6  บญัชี/1    30 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

        บริหารทรัพย์ฯ/1  โลจิสติกส์/2     และเบิกบิลนํ �ามัน   

        คอมฯธุรกิจ/14    การตลาด/1         

2.23 สกลนคร เมือง 5 กจก.ทั�วไป/4  รปศ./4    20 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

        บริหารทรัพย์ฯ/4  โลจิสติกส์/2     และเบิกบิลนํ �ามัน   

        คอมฯธุรกิจ/6             

รวม 180 

 
รวม 550 

  

หมายเหตุ 

       1. จํานวนหน่วยงานและจํานวนนกัศกึษา อาจมีการเปลี�ยนแปลง ถ้านกัศกึษาย้ายสถานฝึกงาน 

 2. กลุ่มที� 2.1 ถงึกลุ่มที� 2.14 ให้เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ เพื�อเบิกคา่เบี �ยเลี �ยง คา่ชดเชยนํ �ามนัเชื �อเพลิง และคา่ที�พกั (ถ้ามี) 

3. กลุม่ที� 2.15 ถึงกลุม่ที� 2.23 ให้เขยีนชดุเบิกคา่ตอบแทนการนิเทศ และเบิกบิลนํ �ามนั 
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สรุปตารางนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคปกต ิ คณะวิทยาการจัดการ ประจาํภาคเรียนที� 3 ปีการศึกษา 2556 

ช่วงที� 3  (กําหนดการนิเทศ ตั �งแต่วันที�  2 พฤษภาคม 2557  ถึงวันที� 20 พฤษภาคม 2557) 
กลุ่ม

ที� 

จังหวัด อาํเภอ จาํนวน สาขาวิชา/ รวม
จาํนวน  

รวม
จาํนวน 

การเบกิค่าตอบแทน อาจารย์ 

หน่วยงาน จํานวนนศ.(คน) หน่วยงาน นศ.(คน) นิเทศก์ 

3.1 นครพนม นาหว้า 3 การเงิน/3   บญัชี/1  รปศ./3 7 9 ไปราชการ 1 วนั   

    ศรีสงคราม 2 คอมฯธุรกิจ/2           

    นาทม 2           

3.2 มกุดาหาร เมือง 7 บญัชี/1   เศรษฐศาสตร์/2   16 ไปราชการ 1 วนั   

        บริหารทรัพย์ฯ/1  โลจิสติกส์/5         

        คอมฯธุรกิจ/7           

3.3 สมทุรปราการ บางพลี 1 กจก.ทั�วไป/3   บญัชี/2     10 12 ไปราชการไม่เกิน 5 วนั   

    บางเสาธง 1 บริหารทรัพย์ฯ/4          

  สมทุรสาคร กระทุ่มแบน 1 คอมฯธุรกิจ/3           

    เมือง 3           

  ชลบรีุ บางละมุง 3           

    ศรีราชา 1           

3.4 สกลนคร เมือง 5 กจก.ทั�วไป/6  บญัชี/4   รปศ./1   26 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

      บริหารทรัพย์ฯ/3      และเบิกบิลนํ �ามัน   

      คอมฯธุรกิจ/11  โลจิสติกส์/1       

3.5 สกลนคร เมือง 7 กจก.ทั�วไป/3  เศรษฐศาสตร์/3   28 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

      การเงิน/19 การตลาด/3      และเบิกบิลนํ �ามัน   

3.6 สกลนคร เมือง 8 กจก.ทั�วไป/2  บริหารทรัพย์ฯ/6   25 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

      การตลาด/6  คอมฯธุรกิจ/11     และเบิกบิลนํ �ามัน   

3.7 สกลนคร เมือง 7 บญัชี/26      การตลาด/2     28 เบิกค่าตอบแทนการนิเทศ 1 วนั    

              และเบิกบิลนํ �ามัน   

รวม 51 

 

รวม 144 

  หมายเหตุ 

       1. จํานวนหน่วยงานและจํานวนนกัศกึษา อาจมีการเปลี�ยนแปลง ถ้านกัศกึษาย้ายสถานฝึกงาน 

 2. กลุม่ที� 3.1 ถงึกลุม่ที� 3.3 ให้เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ เพื�อเบิกค่าเบี �ยเลี �ยง ค่าชดเชยนํ �ามนัเชื �อเพลิง และค่าที�พัก (ถ้ามี) 

3. กลุม่ที� 3.4 ถึงกลุม่ที� 3.7 ให้เขียนชดุเบิกคา่ตอบแทนการนิเทศ และเบิกบิลนํ �ามนั 

  
 


