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ค าน า 
 
        เนื่องด้วยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เปิดด าเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้ก าหนดหลักสูตรการศึกษาให้
นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานกับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และ
ฝึกฝนทักษะการท างานจากความรู้ที่เรียนมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมา
แลกเปลี่ยนกันโดยการน าเสนอผลการฝึกงาน เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาต่อไป 
        ทางหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต้องการให้เนื้อหาของการน าเสนอผลการฝึกงานมีความ
ครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด จึงก าหนดรูปแบบรายงานการฝึกงานเพ่ือให้นักศึกษายึดใช้เป็น
แนวทางในการท ารายงานต่อไป 

 
      หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                  
                    ธันวาคม 2558 
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รายละเอียดรายวิชา  4073806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
1. วัตถุประสงค์การศึกษา 
        วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิชานี้เพื่อ 
        1.1 เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตงานในสาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
        1.2 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการท างานจริง 
        1.3 ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
        1.4 เข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึนจริงจากการท างาน 
        1.5 น าปัญหาที่พบมาประยุกต์ใช้ในการคิดหัวข้อโครงการวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
        ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
 
3. วิชาบังคับเรียนมาก่อน 
        นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนการฝึกงานได้จะต้องผ่านรายวิชาของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
มาแล้วไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต และแบ่งการฝึกงานออก 2 ช่วงคือช่วงที่ 1 หลังภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 
เพื่อน าจะได้หัวข้อมาใช้ในวิชาสัมมนาและโครงการศึกษาเอกเทศในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 และช่วงที่ 2 
ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4  
 
4. ข้อควรปฏิบัติ 
        4.1 นักศึกษาต้องไปฝึกงาน ณ สถานที่ที่ทางหลักสูตรฯ มอบหมายหรือเห็นสมควร  
        4.2 นักศึกษาต้องเข้าฝึกงานในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด และให้ถือวันและเวลาท างานของสถานที่
นั้นเป็นข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
        4.3 นักศึกษาผู้ใดท าสิ่งของของสถานที่ฝึกงานช ารุด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา 
        4.4 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบวนิัยและกฎข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน เสมือนหนึ่งว่านักศึกษาสังกัดอยู่ 
ณ สถานที่ นั้น ๆ 
 
5. การประเมินผล 
        ท าการตัดเกรดโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ 

ระดับคะแนน เกรด 
(ผ่าน) P 

(ไม่ผา่น) U 
โดยประเมินจาก 
        5.1 ใบประเมินการฝึกงานจากสถานที่ฝึกงาน   50% 
        5.2 คู่มือการฝึกงาน     50% 
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ขั้นตอนการฝึกงาน 
 

1) ท าเอกสารขออนุญาตฝึกงานโดยกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตฝึกงาน แนบผลการเรียนให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบ แล้วส่งคู่มือให้หลักสูตรฯ เมื่อหลักสูตรพิจารณาแล้วจะคืนคู่มือให้นักศึกษา 

2) ติดต่อสถานที่ฝึกงานโดยวาจา แล้วน าข้อมูลของสถานที่ฝึกงานส่งให้หลักสูตรฯ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือจัดส่งเอกสารขออนุญาตฝึกงานไปยังสถานที่ฝึกงาน เมื่อสถานที่
ฝึกงานตอบรับหลักสูตร ฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะคืนคู่มือพร้อมเอกสารตอบรับให้
นักศึกษา 

3) นักศึกษาหาสถานที่พักอาศัยในช่วงระหว่างการฝึกงาน แล้วแจ้งข้อมูลกับหลักสูตรฯ เพ่ือเป็นข้อมูล 
เมื่อหลักสูตรฯ รับทราบข้อมูลแล้วจะคืนคู่มือให้กับนักศึกษา 

4) รับเอกสารส่งตัวทีห่ลักสูตรฯ ตามวันและเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนด 
5) ท าการฝึกงานที่สถานที่ฝึกงานตามวันและเวลา 
6) ระหว่างการฝึกงานให้นักศึกษาเขียนรายงานการฝึกงานลงในคู่มือ 
7) เมื่อฝึกงานเสร็จนักศึกษาต้องน าเสนอสรุปการฝึกงานโดยให้จัดท า Powerpoint โดยให้ส่งเอกสาร

ประกอบการบรรยายที่ส านักงานหลักสูตรฯ และน าเสนอในวันและเวลาที่หลักสูตรฯก าหนด โดย
เอกสารประกอบการบรรยายประกอบด้วย 

a. คู่มือฝึกงานต้นฉบับ 
b. เอกสารประกอบ Powerpoint    จ านวน 7 ชุด 
c. ส าเนาส่วนที่เป็นรายงานการฝึกงานจากคู่มือฝึกงาน  จ านวน 7 ชุด 

8) ให้นักศึกษาส่งรายงานฝึกงานฉบับสมบูรณ์จ านวน 2 ชุด ภายในวันที่หลักสูตรฯ ก าหนดโดยรายงาน
ฝึกงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย 

a. ปก เหมือนปกของคู่มือฝึกงานแต่ให้ท าการจัดพิมพ์ใหม่ 
b. ส าเนาคู่มือฝึกงานทั้งเล่ม 
c. เอกสารประกอบการน าเสนอสรุปการฝึกงาน 

9) ก่อนเสร็จสิ้นการฝึกงานให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มประเมินผลการฝึกงานให้หัวหน้างานท าการ
ประเมินแล้วให้ทางสถานประกอบการแยกส่งกลับมายังส านักงานหลักสูตรฯ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

 
โดยส่งมายังท่ีอยู่ 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เลขที่ 228-228/1-3  ถนนสิรินธร  แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10700 
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แบบฟอร์มขออนุญาตฝึกงาน 
 

ส่วนที่ 1 ส าหรับนักศึกษา 
ข้าพเจ้า ......................................................................................................... รหัส ............................................ 
มีความประสงค์จะท าการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา .................... 
         จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                                          ลงชื่อ ....................................................  นักศึกษา 
                                                          วันที่ .....................................................  

 
ส่วนที่ 2 ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ผลการตรวจสอบผลการเรียนวิชาพ้ืนฐานวิทยาสตร์และวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพของนักศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้ 
                                                                                

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา สถานะ  
(ก าลังศึกษา/เกรด) 

4021116 เคมีทั่วไป ................................ 
4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ................................ 
4031111 ชีววิทยาท่ัวไป ................................ 
4031112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ................................ 
4072322 อาชีวอนามัย ................................ 
4012305 ฟิสิกส์ทั่วไป ................................ 
4012306 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป ................................ 
4091301 แคลคูลสั 1 ................................ 
4071701 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ................................ 
4091302 แคลคูลสั 2 ................................ 
4072509 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ส าหรับงานอาชีวอนามัย ................................ 
4072105 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาเบื้องตน้ ................................ 
4072701 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม ................................ 
5513307 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ................................ 
4072702 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ................................ 
4073618 การเก็บและวิเคราะหต์ัวอย่างทางสุขศาสตร ์ ................................ 
4073415 พิษวิทยาอุตสาหกรรม ................................ 
4072210 อัคคีภัยและการป้องกันในโรงงานอุตสาหกรรม ................................ 
4073105 สรีรวิทยาของสภาพแวดล้อมการท างาน ................................ 
4073703 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ................................ 
4073218 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ................................ 
4073619 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ................................ 
4073616 การประเมินความเสีย่งภัย ................................ 
4073702 การยศาสตร์ของการท างาน ................................ 
4071305 สุขภาพส่วนบคุคลและชุมชน ................................ 
4072208 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยั ................................ 
4073521 การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ................................ 

   



   หน้า 7   

   
4073108 โรคจากการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ................................ 
5512304 การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ................................ 
5513308 จิตวิทยาอุตสาหกรรม ................................ 
4073520 การจัดการความปลอดภยั ................................ 
4073215 เทคนิคการตรวจความปลอดภัย ................................. 

    
 

 
ส่วนที่ 3 ส าหรับหลักสูตร 
ที่ประชุมได้ท าการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาแล้ว มีข้อสรุปดังนี้ 
 อนุญาตให้ท าการฝึกงานได้              ไม่อนุญาต 
ความเห็นเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                                                    ลงชื่อ ....................................................  
                                                              (ผศ.ดร.สุรชาติ  สินวรณ์) 
                                                        ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                         อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
                                                    วันที่ .....................................................  
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แบบฟอร์มส่งข้อมูลสถานที่ฝึกงาน 
ส่วนที่ 1 ส าหรับนักศึกษา 
ข้าพเจ้า.....................................................................................................รหัส ..................................... 
มีความประสงค์จะขอให้หลักสูตรฯ จัดท าเอกสารขออนุญาตฝึกงานไปยัง 
................................................................................................................................................................... 
เรียน ................................................................................................ ต าแหน่ง ....................................... 
ที่อยู่ ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ........................................................................................................................................ 
เบอร์โทรสาร .......................................................................................................................................... 
ก าหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ .................................................... ถึง .................................................... 
         จงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                                    ลงชื่อ .................................................... นักศึกษา 
                                                    วันที่ ..................................................... 
ส่วนที่ 2 ส าหรับหลักสูตร 
ที่ประชุมได้ท าการพิจารณาแล้ว มีข้อสรุปดังนี้ 
 อนุมัติให้ท าเอกสารขอฝึกงาน              ไม่อนุมัติ 
ความเห็นเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดด าเนินการ 
                                       ลงชื่อ ................................................... ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
                                       วันที่ ..................................................... 
ส่วนที่ 3 ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความเห็นของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อนุมัติให้ท าเอกสารขอฝึกงาน              ไม่อนุมัติ 
ความเห็นเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................... 
                                ลงชื่อ .................................................... คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                วันที่ ..................................................... 
ส่วนที่ 4 ส าหรับหลักสูตร 
ส านักงานภาควิชาได้ท าเอกสารขอนุญาติส่งนักศึกษาฝึกงานเมื่อวันที่ ............................................. 
สถานที่ฝึกงานตอบกลับเอกสารขอนุญาติส่งนักศึกษาฝึกงานเมื่อวันที่ ............................................. 
ผลการพิจารณาของสถานที่ฝึกงาน ดังนี้ 
 รับนักศึกษาฝึกงาน              ไม่รับนักศึกษาฝึกงาน 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 
                                                    ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่ฯ 
                                                    วันที่ ..................................................... 
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เลขรับที่…................ 
แบบร่างขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน 

          วันที่.................... 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือติดต่อสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน   
เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 ด้วยในภาคเรียนที่............ปีการศึกษา..................หลักสูตร.............................. .................................... 
ประสงค์จะส่งนักศึกษาออกฝึกงานตาม หน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์
และความรู้ ความเข้าใจให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ออกหนังสือให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่............จ านวน..............คน  ได้แก่  
(หมายเหตุ เพื่อความถูกต้องของหนังสือ กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง) 

1. ..............................................................................................................  
2. ........................................................ ...................................................... 
3. ..............................................................................................................  
4. .......................................................................................... .................... 
5. .............................................................................................................  

โดยส่งหนังสือ ถึง (เรียน) ................................................................................................... ................................ 
เพ่ือมาฝึกงานด้าน ................................................................ ณ ....................................................................... 
ในระหว่างวันที่.......................................................................ถึงวันที่.................................................................  
ในการนี้หนังสือติดต่อกับสถานประกอบการนี้ผู้ขอมีความประสงค์จะด าเนินการดังนี้ 
  น าส่งสถานประกอบการด้วยตนเอง   น าส่งทางไปรษณีย์ 
ที่อยู่สถานที่ฝึกงาน ......................................ถนน.........................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................. จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................... 
ทั้งนี้หลักสูตรได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงอนุญาตให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อข้างต้นออกฝึกประสบการณ์ได้  
ลงช่ือ   

อาจารย์ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
..................................................................................................................................................................... ...... 
ข้าพเจ้า(ผู้ส่ง)..............................................................นักศึกษาหลักสูตร........................................................... 
ได้ส่งแบบร่างส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชื่อฯ ณ (สถานประกอบการ)....................................................... 
เพ่ือจัดท าหนังสือ ตามเลขรับที่............................วันที่.............................................เวลา................................... 
 
เจ้าหน้าที่นัดนักศึกษารับหนังสือ วันที่......................................ลงชื่อ.................................................ผู้นัด 
 

       ลงชื่อ …………….…………..........…..……นักศึกษา (ผู้รับหนังสือ) 
     วันที่  .................................................. 
 
*หมายเหตุ   นักศึกษากรุณาน าหนังสือฉบับนี้มาติดต่อขอรับหนังสอืส่งตัวฝึกประสบการณ*์ 
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แบบตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

    (ชื่อหน่วยงานและสถานที่) 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
วันที่ ……… เดือน………………………………….พ.ศ………………… 

 
เรื่อง แจ้งผลการตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    

ตามหนังสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ ๖๗๐๖ / ……........…………............. 
ลงวันที่.....…… เดือน ...……….……………พ.ศ. ……..………… เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ………………………………….…………………......…….. นั้น  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
 

 สามารถรับนักศึกษา หลักสูตร ……………………………………………………….…..............……………. 
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้  จ านวน………..…..คน   ดังนี้   

๑. ......................................................………….............. .............. 
๒. ..............................................................................………….  
๓. ..............................................................................………….  
๔. .............................................................................………….. 
๕. ..................................................................………………….. 
 
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ...…..….... เดือน ........………………............ พ.ศ. ….….………..……  ถึง 

   วันที่ …..…..…. เดือน ..…………………............... พ.ศ. ……………………. 
ไม่สามารถรับนักศึกษาหลักสูตร........…………………………………..……………………………………… 
เขา้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เนื่องจาก......................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
          ขอแสดงความนับถือ 

 
               (ลงชื่อ)   ……………………………….…………….. 
                        (……………………………….……………..) 
              ต าแหน่ง  ……………………………………………… 

          (ประทับตราหน่วยงาน) 
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                      เลขที่...................... 
แบบร่างหนังสือขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 

              วันที่......................... 
          

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย     ส าเนาหนังสือตอบรับ 
   
  ตามที่ (บริษัท/สถานประกอบการ)…………………………….……………………………………….  ได้อนุเคราะห์
รับนักศึกษาหลักสูตร………………………………………..…………....ระดับปริญญาตรีปีที่……….…..เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามหนังสือที่(ถ้ามี)…………....…….........…….………ลงวันที่………………..……………….……….. เข้าฝึกงานด้าน
...................................................…......... ณ ...................................................................….. นั้น หลักสูตรใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกหนังสือส่งตัวนักศึกษา 
จ านวน…….……..คน   ได้แก่  
(หมายเหตุ เพื่อความถูกต้องของหนังสือ กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง) 
 

 1. .......................................................................................................................... ............. 
 2. ........................................................................................................................................  

3. .......................................................................................................................... .............  
4. .......................................................................................................................................  
5. .......................................................................................................................... ............. 

ฝึกงานระหว่างวันที่   ................................................................. ถึง ................................................................ 
โดยส่งหนังสือถึง(เรียน) ……………………………….………………………………………….……………………………………….. 
หลักสูตรได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว นักศึกษาสามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 
 

..........................................................              ...................................................…..…..  
   อาจารย์ฝ่ายฝึกประสบการณ์                 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ลงชื่อ....................................................นักศึกษา (ผู้ส่ง) 
............................................................................................................................. .............................................. 
ข้าพเจ้า(ผู้ส่ง)....................................................................นักศึกษาหลักสูตร……………………………………………… 
ได้ส่งแบบร่างส่งตัวนักศึกษาฝีกประสบการณ์ชื่อฯ ณ (สถานประกอบการ)....................................................... 
เพ่ือจัดท าหนังสือ ตามเลขรับที่.................วันที่...................................................เวลา...........................  
เจ้าหน้าที่นัดนักศึกษารับหนังสือ วันที่..................................................ลงช่ือ..........................ผู้นัด 

 
              ลงชื่อ …………….…………………………นักศึกษา (ผู้รับหนังสือ) 

             วันที่ .............................................. 
 
*หมายเหตุ   นักศึกษากรุณาน าหนังสือฉบับนี้มาติดต่อขอรับหนังสอืส่งตัวฝึกประสบการณ*์ 
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แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลสถานที่พักอาศัยระหว่างช่วงฝึกงาน 
 
ส่วนที่ 1 ส าหรับนักศึกษา 
ข้าพเจ้า ..................................................................................................... รหัส .....................................  
ขอแจ้งข้อมูลสถานที่พักอาศัยระหว่างช่วงท าการฝึกงาน โดยที่อยู่/เบอร์ติดต่อ ดังนี้ 
 บ้านตัวเอง      บ้านญาติ      หอพัก 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................................................................................................... .............. 
เดินทางไปท าการฝึกงานโดย ............................................................................................ ....................... 
แผนที่สังเขปจากที่พักถึงที่ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ส าหรับหลักสูตรฯ 
หลักสูตรได้รับข้อมูลที่พักของนักศึกษาเพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูล 
                                                   ลงชื่อ .................................................. เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 
                                                     วันที่ ..................................................... . 
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รายงานการฝึกงาน 
 
ชื่อสถานที่ฝึกงาน 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
 
สถานที่ตั้ง/เบอร์ติดต่อ 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อของสถานที่ฝึกงาน 
....................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
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ลักษณะการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์ 
................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
..................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
กระบวนการผลิต/การบริการ โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปกระบวนการผลิต/การบริการ 
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ผังโครงสร้างการบริหารของสถานที่ฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปผังโครงสร้างการบริหาร 
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รายละเอียดในแผนก/ส่วนงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท า 
............................................................................................................................. ...................................... 
.............................................................................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................ ...................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
..................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................... 
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ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการฝึกงาน 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
.......................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
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ปัญหาที่สามารถน ามาเป็นหัวข้อสัมมนาและโครงการศึกษาเอกเทศอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................ ...................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
..................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
......................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
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ภาพกิจกรรม 
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บันทึกประจ าสัปดาห์ 
 
1) สัปดาห์ที่ 1 วันที่ ........ เดอืน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
 
2) สัปดาห์ที่ 2 วันที่ ........ เดอืน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
 
3) สัปดาห์ที่ 3 วันที่ ........ เดอืน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
.................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
 
4) สัปดาห์ที่ 4 วันที่ ........ เดอืน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
 
5) สัปดาห์ที่ 5 วันที่ ........ เดอืน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
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บันทึกประจ าสัปดาห์ (ต่อ) 
 
6) สัปดาห์ที่ 6 วันที่ ........ เดอืน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
 
7) สัปดาห์ที่ 7 วันที่ ........ เดอืน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
 
8) สัปดาห์ที่ 8 วันที่ ........ เดอืน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
 
9) สัปดาห์ที่ 9 วันที่ ........ เดอืน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
 
10) สัปดาห์ที่ 10 วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ........... 
............................................................................................................................. ...................................... 
..................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
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บันทึกประจ าสัปดาห์ (ต่อ) 
 
11) สัปดาห์ที่ 11 วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ......... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
 
12) สัปดาห์ที่ 12 วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ......... 
.............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
 
13) สัปดาห์ที่ 13 วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ......... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
 
14) สัปดาห์ที่ 14 วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ......... 
....................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
15) สัปดาห์ที่ 15 วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ......... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
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บันทึกประจ าสัปดาห์ (ต่อ) 
 
16) สัปดาห์ที่ 16 วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ......... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
 
17) สัปดาห์ที่ 17 วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ......... 
....................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
18) สัปดาห์ที่ 18วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถงึวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ............ 
........................................................................................................................................ .......................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
....................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
19) สัปดาห์ที่ 19 วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ......... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................... .............................................................................................  
 
20) สัปดาห์ที่ 20 วันที่ ........ เดือน ............. พ.ศ. .............ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ......... 
.......................................................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
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ตารางบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ชื่อ-สกุล............................................รหัสนักศึกษา................................หน่วยงาน......................... 

วัน/เดือน/ปี งานที่ฝึกปฏิบัติ 
ลายเซ็น
ผู้ดูแล 

การฝึกงาน 
หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ปี งานที่ฝึกปฏิบัติ 
ลายเซ็น
ผู้ดูแล 

การฝึกงาน 
หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ปี งานที่ฝึกปฏิบัติ 
ลายเซ็น
ผู้ดูแล 

การฝึกงาน 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ลงชื่อ..............................................................ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

                      (.............................................................) 
              ต าแหน่ง............................................................. 

                      ............./............./............ 
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แบบฟอร์มผลการน าเสนอสรุปการฝึกงาน 
 

ส่วนที่ 1 ส าหรับนักศึกษา 
ผลการน าเสนอสรุปการฝึกงานของ 
............................................................................................................. รหสั ..........................................  
ได้ท าการฝึกงานที่ 
................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
ระหว่างวันที่ .................................................................... ถงึ ..................................................... ........... 
ส่วนที่ 2 ส าหรับคณะกรรมการสอบ 

รายละเอียด 
รายงาน 

การฝึกงาน 
(50 คะแนน) 

การน าเสนอ 
(50 คะแนน) 

รวม 
(100 คะแนน) 

ลงช่ือ 
 

รายนามคณะกรรมการสอบ 
 

1)……………………………………………. 
 

2)……………………………………………. 
 

3)……………………………………………. 
 

4)……………………………………………. 
 

5)……………………………………………. 
 

6)……………………………………………. 
 

7)……………………………………………. 
 

8)……………………………………………. 
 

9)……………………………………………. 
 

10)……………………………………………. 
 

 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

 
 

........................ 
 

......................... 
 

......................... 
 

......................... 
 

......................... 
 

......................... 
 

........................ 
 

........................ 
 

........................ 
 

........................ 

เฉลี่ย ………. ....................... 
ผู้ประสานงานรายวิชา 
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แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา 

1. วัตถุประสงค ์
        รายงานการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาฉบับนี้ เป็นข้อมูลส าคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาทราบถึง
จุดเด่นและจุดด้อยในทักษะการท างานด้านต่างๆ เพ่ือช่วยในการเตรียมตัวแก่นักศึกษาเมื่อออกไปท างาน อีก
ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 
        ผู้ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาควรเป็นผู้ควบคุมงาน (Supervisor) หรือผู้จัดการฝ่ายที่ใกล้ชิด
กับการฝึกงานของนักศึกษา เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับนี้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมากแก่หลักสูตรฯ และ
คณะฯ ดังนั้นใคร่ขอให้ผู้ประเมินกรุณากรอกข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยท าความเข้าใจกับวิธีการประเมิน
และการให้คะแนนก่อน 
        ทางหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือในการตอบแบบ
การประเมินการฝึกงานของนักศึกษาครั้งนี้ และหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงาน
ต่อไป 
2. วิธีการประเมิน 
        แบบประเมินผลประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ ทักษะส่วนบุคคล ทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการตอบค าถาม
เป็นแบบหลายตัวเลือก โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน นอกจากนี้ท่าน
สามารถเขียนค าอธิบายเพ่ิมเติมในทัศนะต่าง ๆ ได้ในส่วนสุดท้ายของแบบประเมิน โดยล าดับคะแนนในการ
ประเมินมี ดังนี้ 
        คะแนนดีมาก (4) : นักศึกษาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และดีเลิศเกิน
ความคาดหมาย หรือมีทักษะด้านเทคนิคและทักษะส่วนบุคคลที่ดีเลิศ และใช้ทักษะเหล่านั้นท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 
        คะแนนดี (3) : นักศึกษาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และมีทักษะด้าน
เทคนิคและทักษะส่วนบุคคลอย่างพอเพียงในการปฏิบัติงานจนส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ 
        คะแนนปานกลาง (2) : นักศึกษาปฏิบัติงานได้ต่ ากว่าที่ควรเป็นเล็กน้อย หมายถึง นักศึกษาต้องได้รับ
การฝึกหรือการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคนิคหรือทักษะส่วนบุคคล เพ่ือที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ 
       คะแนนพอใช้ (1) : นักศึกษาปฏิบัติงานโดยทั่วไปต่ ากว่าความคาดหมาย หมายถึง นักศึกษาต้อง
พยายามเรียนรู้และสนใจทางด้านเทคนิคให้มากกว่านี้ เพ่ือที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จในระดับ
ที่น่าพอใจ 
        คะแนนบกพร่อง (0) : นักศึกษาปฏิบัติงานต่ ากว่าความคาดหมาย หรือไม่มีหรือไม่ได้ใช้ทักษะด้าน
เทคนิคและทักษะส่วนบุคคลที่จ าเป็นในการท างาน หมายถึง นักศึกษาบกพร่องอย่างมาก และไม่พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
       ไม่มีความเห็น (NA) : ค าถามไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การปฏิบัติงานของนักศึกษา หรือผู้ประเมินไม่
สามารถประเมินได ้
        หมายเหตุ : ตัวเลขในการประเมินนี้ใช้ประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่านั้น โดย
ตัวเลขเหล่านี้ไม่สัมพันธ์กับระบบการให้ค่าระดับของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในการประเมินโปรดพิจารณาตาม
ระดับความสามารถจริงของนักศึกษา 
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3. ผลการประเมิน 
        1) ชื่อผู้ประเมิน…………………………….………………………………………………..…………………….……………. 
        2) ต าแหน่ง……………………………………………………………………………….…………….…………………..………. 
        3) ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………… 
        4) หน้าที่การปฏิบัติงานของนักศึกษา………………………………………………………………………………..…….. 
        5) วันเริ่มการฝึกงาน / วันสิ้นสุดการฝึกงาน…………………………………………………………………….…….…. 
        6) ระดับคะแนน 

 หัวข้อ ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

้ 

บก
พร

่อง
 

 ทักษะส่วนบุคคล 5 4 3 2 1 
1 ความเข้าใจระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ      
2 ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบในต าแหน่ง

ที่ได้รับมอบหมาย 
     

3 ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายว่ามีบทบาทต่อบริษัทฯ อย่างไร 

     

4 ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการ
น าไปใช้งาน 

     

5 ความสามารถในการเสนอความเห็นและซักถามข้อ
สงสัย 

     

6 การจับประเด็นในการฟัง      
7 ความประพฤติทั่วไป      
8 บุคลิกภาพส่วนบุคคล      
9 ความสามารถเชิงวิชาชีพ      
10 วิธีการแสดงออก      
 ทักษะด้านความรู้ 5 4 3 2 1 
1 ความสามารถในการท าความเข้าใจเทคนิค

กระบวนการปฏิบัติงานและ / หรือการจัดองค์กร 
     

2 การแสดงออกถึงความเข้าใจเทคนิคกระบวนการ
ปฏิบัติงานและ / หรือการจัดองค์กร 

     

3 การตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดในการ
ท างานเม่ือไม่เข้าใจ 

     

4 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางเทคนิค      
5 การรายงานปัญหาทางเทคนิคโดยวิธีที่เหมาะสมต่อผู้

ควบคุมงาน 
     

6 ความสามารถในการคิดวิธีการที่เป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน / หรือองค์กร 
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 หัวข้อ ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

้ 

บก
พร

่อง
 

7 ทักษะการรายงานผลทางเทคนิค      
8 การแสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ใน

การท างาน 
     

9 ความมีเหตุผลในการท างาน      
10 ความสามารถทางเทคนิคโดยรวม      
11 สามารถประยุกต์ใช้ IT ในการท างานได้      
12 ใฝ่เรียนรู้ และหาความรู้เพ่ิมเติม      
13 น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายได้      
 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 5 4 3 2 1 
1 ไมตรีจิตต่อผู้ด้อยกว่า      
2 ไมตรีจิตต่อเพ่ือนร่วมงาน      
3 ไมตรีจิตต่อหัวหน้า      
4 ความเคารพต่อบุคคลอ่ืน      
5 ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง      
6 ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน      
7 ทักษะการสื่อสารด้านการพูด      
8 ทักษะการสื่อสารด้านการฟัง      
9 ความเป็นผู้น าและการจูงใจให้ผู้อ่ืนท างาน      
10 การรายงานปัญหาและสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่จะเกิด

ปัญหาต่อหัวหน้างาน 
     

11 สามารถรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้ง
รายบุคคลและงานกลุ่ม 

     

12 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น า 
และสมาชิกกลุ่ม 

     

13 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน      
14 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     

15 สามารถวางแผนการท างานได้      
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 4 3 2 1 

1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน และเขียน 

     

2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
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 หัวข้อ ดีม
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3 มีวิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

     

4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า
ของงานได้ 

     

 
   
  7) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากแบบสอบถาม หรืออธิบายเพิ่มเติมในประเด็นของแบบสอบถาม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………...................
................................................................................................................................................………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………....................................................... .............................................
................................................................................... ........................................................................................ 

 
                                                                    ลงชื่อผู้ประเมิน………………………………………. 

                 (.......................................................) 
                                                                                     ..…………./…………../………….. 
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เอกสารประกอบการน าเสนอสรุปการฝึกงาน  
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สถานที่  …………………………………………….…... 

……………………..…………..…………..…… 
…………………………..……..…………..…… 

 
วันที่ ………. เดือน …………..……. พ.ศ. ……..…. 

 
เรื่อง ส่งนักศึกษากลับจากฝึกงาน 
 
เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. …………………………………………… 
  2. ……………………………………………. 
 

         ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย เข้าฝึกงานตามโครงการนั้น บัดนี้การฝึกงานได้สิ้นสุดลงแล้วตามความมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ จึงขอส่งนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย ฯ ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

1. ……………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………….. 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ  ………………………………..……………     

                         (……..………………………………………) 
    ต าแหน่ง…………………………………………..… 

 
   

 

แบบส่งนักศึกษากลบัจากฝึกงาน 
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             เลขที่รับ................…...  

        วันที่………………………. 

                        ก าหนดส่งคืนโปรแกรมวิชาวันที่......................... 

แบบร่างหนังสือขอบคุณ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขอบคุณหน่วยงาน 

เรียน    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ส าเนาหนังสือส่งตัวกลับ 
 
 ตามท่ี (บริษัท / สถานประกอบการ)........................................................................................... 
ได้อนุเคราะห์รับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จ านวน...........คน ได้แก่ 
(กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจง)    
 1............................................................................................................................ ................... 
 2................................................................................ ............................................................... 
 3............................................................................................................................ ................... 
 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน.........................พ.ศ.................ถึงวันที่........เดือน.........................พ.ศ... ................. 

บัดนี้การฝึกประสบการณ์ได้ส าเร็จลุล่วง    และได้รับใบประเมินผลเรียบร้อยแล้วตามหนังสือส่งตัวกลับจาก
การฝึกงานของ (สถานประกอบการ)……………………………..………………………………………………….………… 
จึงขอให้คณะจัดท าหนังสือขอบคุณไปยัง (เรียน)…………………….…………………………………………………….. 
เลขที่.........อาคาร........................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง.............. ............. 
อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............ .............. 
 
ในการนี้ผู้ขอมีความประสงค์   (…)  น าส่งสถานประกอบการด้วยตนเอง    (…)  น าส่งทางไปรษณีย์ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

……………………………………….                         ……………………………………….. 
          อาจารย์ฝ่ายฝึกประสบการณ์      ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
บันทึก............................................................................................................................. ................ 
        .......................................................................................................... .................................. 
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เลขที่ ……………………… 

  
ชื่อหน่วยงาน............................................................................ตั้งอยู่ที.่.......................หมู่.................. 

ซอย ………………………...…… ถนน ………..…..………………… ต าบล/แขวง ………………………………………………….
อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด...............................................................  โทร.......................................... 

 
 ขอรับรองนักศึกษาชื่อ............................................................................................................................. . 
นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ได้เข้ารับการฝึกงานในหน้าที่... .................................. ........…………………………………………...…........……..  
เป็นเวลา ……………… ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ……………..…..… เดือน ……………………..……… พ.ศ. ……………..…… ถึง
วันที่ ………………………… เดือน ………………………… พ.ศ. ……………………… 

 
                      ให้ไว้  ณ  วันที่ ……… เดือน …………..…………… พ.ศ. …………..…… 

 
 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………………. 

                (…….………………………………………..) 

        ต าแหน่ง ……………………………..……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรับรองการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อนักศึกษา ……………………………………………………………….. รหัส ……….…………….............................. 
ชื่อภาษาอังกฤษ …………………………………………………………………………………………………………………. 
หลักสูตร …………………………….……………………… ระดับชั้นปีที่ …..………….... รุ่น…….………………. 
คณะ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ศาสนา ……………………… เกิดวันที่ …….… เดือน……………….. พ.ศ……..….. อายุ …….…ปี 
 

2. ภูมิล าเนาเดิม 
บ้านเลขท่ี …………………. ถนน/ซอย (หมู่ที)่ ………………………….ต าบล/แขวง……………….................... 
อ าเภอ/เขต …………………………………. จังหวัด ………………………โทร. ………….…………………………….. 
 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขท่ี ………………….. ถนน/ซอย (หมู่ที)่……………………….ต าบล/แขวง……………….……………… 
อ าเภอ/เขต……………………………. จังหวัด …………………… โทร./เพจเจอร์…….…………………………… 
 

4. สุขภาพ 
กรุ๊ปเลือด ………………………………………………..………………………………………………………………………. 
โรคประจ าตัว ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. สถานที่ฝึกงาน 
ตั้งอยู่ที่ …………………. ถนน/ซอย (หมู่ที)่………………………….ต าบล/แขวง……………………………….. 
อ าเภอ/เขต……………………………… จังหวัด ………………………… โทร. ………….……………………….…. 
ช่วงเวลาการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ ……………. เดือน ………………………… พ.ศ………………………………. 
       ถึงวันที่  ……………. เดือน ………………………… พ.ศ…………………………...….. 
ผู้ควบคุมการฝึกงาน ………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ข้อมูลการท างาน 
สถานที่ท างานปัจจุบัน ………………………………………………….โทร……………………………………………. 
ประสบการณ์ในการท างาน ………………….…………………..…………….  เคย      ไม่เคย 
หากเคยท าอะไรบ้าง ………………………………………………….……………………………………………………… 
ความสนใจพิเศษ ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. สถานภาพ    โสด   สมรสแล้ว  ชื่อสามี/ภรรยา……………………………….อาชีพ ……………………. 
 

ประวตัิย่อนักศึกษาฝึกงาน 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 
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8. กรณีฉุกฉิน 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ชื่อ ……………………………………………. โทร……………………………........…………. 
ที่อยู่ …………………………………………………………..………………………………………………………….........…….. 

 
9. อาจารย์ผู้ดูแล ..……………………………………………………………..……………………………………….....……………. 
 
10. ผู้นิเทศประจ าหน่วยงาน ……………………………………………….…………………………………....………………….. 
 
11. ผู้บริหารหลักสูตร........ ………………….………………………………………………………………......…………………… 
 
12. คณบดี ………………………………………………………………………………………………………….........……………………. 
 
13. อธิการบดี ………………………………..………………………………………………………………….........…………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 


