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สำรบัญ
หัวข้อ

แผนปฏิบัติงำนและกำหนดกำร กำรฝึกงำน ปีกำรศึกษำ 2563
หน้ำ

ควำมสำคัญของกำรฝึกงำน
คุณสมบัติของนักศึกษำฝึกงำน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติก่อนฝึกงำน
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษำที่ติดต่อสถำนที่ฝึกงำนด้วยตนเอง
ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักศึกษำที่ทำงำนแล้ว
ข้อปฏิบัติของนักศึกษำฝึกงำน ในสถำนประกอบกำร
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรฝึกงำน
วิธีกำรจดบันทึกในสมุดบันทึกกำรฝึกงำน
กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรฝึกงำน
กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
แผนกำรปฏิบัติงำนและกำหนดกำร กำรฝึกงำน

2
2
3
5
5
6
7
8
9
12
13

17 - 21 ส.ค. 2563
31 ส.ค. 2563
28 ก.ย. 2563
6 ก.ย. - 30 ต.ค. 2563
1 พ.ย. - 30 ต.ค. 2563
1 พ.ย. - 30 ต.ค. 2563
1 - 30 พ.ย. 2563
1 ธ.ค. 2563
14 ธ.ค. 2563

ไลน์กลุ่มกำรฝึกงำน ปีกำรศึกษำ 2563

- ลงทะเบียนแจ้งสถานที่ฝึกงาน และจัดพิมพ์ประวัติส่วนตัว พร้อมจัดส่ง
E-mail แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว (เฉพำะนักศึกษำฝึกงำนเท่ำนั้น)
- กรณีนักศึกษำที่ติดต่อหำสถำนที่ฝึกงำนด้วยตนเอง ให้มาติดต่อขอรับ
หนังสือส่งขออนุญาตเข้ารับการฝึกงาน และนาไปยื่นกับสถานที่ฝึกงาน
- นักศึกษาระดับ ปวช.3,ปวส.2 ที่เข้ารับการฝึกงาน เข้าร่วมประชุม
ปฐมนิเทศการฝึกงาน และรับเอกสารการฝึกงาน
เวลา 13.40 น. - 14.30 น. ณ ห้องประชุม JBAC CONVENTION
- สำหรับนักศึกษำที่มีงำนทำ ให้ยื่นใบรับรองการทางาน พร้อมเข้ารับการ
สัมภาษณ์กับผู้อานวยการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
- นักศึกษาระดับ ปวช.3, ปวส.2 เข้ารับการฝึกงานตามเวลาที่กาหนด
- นักศึกษาระดับ ปวช.3,ปวส.2 ที่มีงานทา ให้รายงานการปฏิบัติงานใน
แต่ละวันตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยจัดพิมพ์เอกสารรูปเล่มรายงาน
- ตรวจนิเทศการฝึกงาน/ตรวจเยี่ยมการทางาน
- นักศึกษาระดับ ปวช.3, ปวส.2 ภาคปกติ รายงานตัวที่วิทยาลัย
เข้าเรียนตามปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563
- นักศึกษาระดับ ปวช.3,ปวส.2 ที่ฝึกงาน/ที่มีงานทา จัดส่งรูปเล่ม
เกี่ยวกับการฝึกงาน/การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

หมำยเหตุ 1. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามกาหนดการฝึกงาน ได้ตามเวลาที่กาหนดไว้นั้น จะถูกตัดคะแนน
ครั้งละ 10 คะแนน ซึ่งจะตัดคะแนนและนาไปสรุปผลคะแนนในรายวิชาฝึกงานของนักศึกษา
2. ให้นักศึกษาลงทะเบียนแจ้งสถานที่ฝึกงาน ตามระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติ
ตามที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการฝึกงานทันที (กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแจ้งสถานที่แล้วไม่สามารถขอ
เปลี่ยนสถานที่ฝึกงานได้อีก)
3. ให้นักศึกษาดาเนินการจัดพิมพ์ประวัติส่วนตัวการฝึกงาน หากไม่ปฏิบัติตามที่กาหนดจะถูก
ตัดสิทธิ์ในการฝึกงานทันที (หากนักศึกษาไม่ส่งประวัติส่วนตัว ทางวิทยาลัยก็ไม่สามารถดาเนินการจัดทา
เอกสารของอนุญาตฝึกงานให้ได้)
4. สาหรับนักศึกษาที่ติดต่อสถานที่ฝึกงานฝึกงานด้วยตนเองนั้น นักศึกษาจะต้องนาหนังสือ
จากทางวิทยาลัยไปยื่นกับหน่วยงาน/สถานประกอบการด้วยตนเอง และติดตามหนังสือตอบรับการฝึกงาน
กลับมายังวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
5. นักศึกษาระดับ ปวส.2 ภาคพิเศษ วันอาทิตย์เรียนตามปกติ เปิดเรียน 3 พ.ย.2563
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กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน

ควำมสำคัญของกำรฝึกงำน
6.2 การจัดพิมพ์ตารางแยกเป็นรายสัปดาห์
6.3 ในการจัดพิมพ์เวลาทางาน ลงเวลาตามความเป็นจริง
6.4 ระบุรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ตามความเป็นจริง
7. รูปภำพประกอบกำรปฏิบัตงิ ำนและสถำนที่ทำงำน (รูปภำพจะต้องมีตัวนักศึกษำอยู่ในภำพนั้นด้วย)
7.1 ใส่หมายเลขของรูปภาพ พร้อมบรรยายชื่อรูปภาพด้วย เรียงลาดับภาพให้สอดคล้องกับตาราง
รายงานการปฏิบัติงาน
8. สำเนำหนังสือรับรองกำรทำงำน ที่มีลำยเซ็นกำกับของผู้อำนวยกำร/รองผูอ้ ำนวยกำร จำกกำร
สัมภำษณ์กำรทำงำนของนักศึกษำ
8.1 หนังสือรับรองการทางานฉบับจริงให้นักศึกษานาส่งไว้ที่ห้องธุรการ
หน้ำปกพิมพ์ตำมรูปแบบ ดังนี้
ตั้งกั้นหลัง 1 ซ.ม.
เว้นระยะหัวกระดำษ 5 ซ.ม.
ตั้งกั้นหน้ำ 4 ซ.ม.
รำยงำนกำรปฏิบัติงำน (ขนำด Font 44 ตัวหนำ)
(เคำะวรรคลงมำ 1 บรรทัด)
(ขนำด Font 28 ตัวหนำ)
เสนอ
(ขนำด Font 26 ตัวหนำ ชื่อ-นำมสกุลเคำะวรรค 3 เคำะ)
พิมพ์ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
(ขนำด Font 28 ตัวหนำ)
จัดทำโดย
(ขนำด Font 26 ตัวหนำ ชือ่ -นำมสกุล
ตำมด้วยรหัสนักศึกษำเคำะวรรค 3 เคำะ)
(พิมพ์ชื่อนักศึกษำ) รหัสนักศึกษำ....
ระดับชั้น ปวส. ตำมด้วยชื่อห้องเรียน สำขำวิชำ....... (ขนำด Font 26 ตัวหนำ)
(เคำะวรรคลงมำ 4 บรรทัด)
รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
รหัสวิชำ 3201-8001 รำยวิชำ ฝึกงำน
(ขนำด Font 20 ตัวหนำ)
วิทยำลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหำรธุรกิจ (JBAC)
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563

 ระดับ ปวช.3 รหัสวิชา 2201-8001 (สาขาการบัญชี) รหัสวิชา 2202-8001 (สาขาการตลาด)
รหัสวิชา 2204-8001 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รายวิชาฝึกงาน 4 หน่วยกิต / มีการประเมินผล
การฝึกงานตัดเป็นเกรดเหมือนรายวิชาทั่วไป
 ระดับ ปวส.2 รหัสวิชา 3201-8001 (สาขาการบัญชี) รหัสวิชา 3202-8001 (สาขาการตลาด)
รหัสวิชา 3204-8001 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รายวิชาฝึกงาน 4 หน่วยกิต / มีการประเมินผล
การฝึกงานตัดเป็นเกรดเหมือนรายวิชาทั่วไป
 นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 จะต้องผ่านการฝึกงานจึงจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้
(กรณีที่ไม่ผ่ำนกำรฝึกงำนนักศึกษำจะต้องลงทะเบียนใหม่ และฝึกงำนจนกว่ำจะผ่ำนรำยวิชำนี้)

 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ในการทางาน สอดคล้องกับการ
พัฒนาวิชาชีพของการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และสามารถบริหารจัดการ
กับปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการทางาน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เกิดแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา

คุณสมบัติของนักศึกษำฝึกงำน






เป็นนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไม่ต่ากว่า 1.75 (ไม่ติดค้างรายวิชาใดๆ)
มีความประพฤติดี มารยาทดี การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ เรียบร้อย
มีบุคลิกภาพดี และมีวุฒิภาวะ สามารถพัฒนาตนได้ดี
หากนักศึกษาขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้อานวยการ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติก่อนฝึกงำน
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กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
ส่วนประกอบของกำรจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน

1

กรอกแบบสำรวจข้อมูลกำรฝึกงำน นักศึกษำแจ้งควำม
ประสงค์ในกำรเข้ำรับกำรฝึกงำน หรือไม่ประสงค์ที่จะ
ฝึกงำน (ในกรณีมีงำนทำแล้ว)

2

เข้ำประชุมเกี่ยวกับกำรฝึกงำน นักศึกษำระดับ ปวช.3
และปวส.2 จะต้องเข้ำร่วมประชุมทุกคนตำมวันและเวลำที่
ทำงวิทยำลัยกำหนด

3
4
5

จัดพิมพ์ประวัติส่วนตัวนักศึกษำ (ฝึกงำน) โดยดำวน์โหลด
ไฟล์แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว ได้ที่
www.jtech.ac.th หรือ ไลน์กลุ่มกำรฝึกงำน
เลือกสถำนที่ฝึกงำน นักศึกษำสำมำรถเลือกสถำนที่ฝึกงำน
ได้จำกบอร์ดประชำสัมพันธ์ของวิทยำลัย หรือสถำนที่
ฝึกงำนที่นักศึกษำติดต่อด้วยตนเอง
ลงทะเบียน แจ้งสถำนที่ฝึกงำนเพื่อยืนยันควำมประสงค์
ฝึกงำนในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน (ที่ห้องธุรกำร) นักศึกษำที่ลงทะเบียนแจ้งสถำนที่
ฝึกงำนแล้วไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้อีก ยกเว้นมีเหตุผล
สมควร

1. ปกรำยงำนประกอบด้วย
1.1 ปกนอก
- กระดาษปกสีขาว กระดาษ A4 ขนาด 180 แกรม จานวน 2 แผ่น
- แผ่นใส จานวน 2 แผ่น สาหรับหุ้มปกด้านหน้า และด้านหลังเล่ม
- เทปผ้าติดสันเล่มขนาด 1.5 นิ้ว
- การพิมพ์เอกสารให้ใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด Font 16
(ยกเว้นหน้าปกรายงาน)
1.2 ใบรองปกด้านหน้า และด้านหลังเล่ม ใช้กระดาษ A4 สีขาว ขนาด 80 แกรม
1.3 ปกใน ใช้ข้อความเหมือนกับปกนอก พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 สีขาว ขนาด 80 แกรม
2. คำนำ
3. สำรบัญ
4. สำรบัญภำพ
5. ประวัติส่วนตัวนักศึกษำ (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มจำกเว็บไชต์วิทยำลัย)
6. รำยงำนกำรปฏิบัติงำน
6.1 จัดพิมพ์ในรูปแบบตาราง ดังนี้
วัน/เดือน/ปี เวลำ
1 ตุลาคม 2563
(วันพฤหัสบดี)
เวลา 07.50-16.00น.
2 ตุลาคม 2563
(วันศุกร์)
เวลา 07.50-16.00น.

รำยงำนกำรปฏิบัติงำน
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กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน

ขั้นตอนกำรดำวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวนักศึกษำ

หน้ำปกพิมพ์ตำมรูปแบบ ดังนี้
ตั้งกั้นหลัง 1 ซ.ม.
เว้นระยะหัวกระดำษ 5 ซ.ม.
ตั้งกั้นหน้ำ 4 ซ.ม.
(ขนำด Font 44 ตัวหนำ)
รำยงำนกำรปฏิบัติงำน
(เคำะวรรคลงมำ 1 บรรทัด)
เสนอ (ขนำด Font 28 ตัวหนำ)
พิมพ์ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ (ขนำดFont 26 ตัวหนำ ชือ่ -นำมสกุลเคำะวรรค 3 เคำะ)
(ขนำด Font 28 ตัวหนำ)
จัดทำโดย
(ขนำด Font 26 ตัวหนำ ชือ่ -นำมสกุล
ตำมด้วยรหัสนักศึกษำเคำะวรรค 3 เคำะ)
(พิมพ์ชื่อนักศึกษำ) รหัสนักศึกษำ....
ระดับชั้น ปวช. ตำมด้วยชื่อห้องเรียน สำขำวิชำ......
(ขนำด Font 26 ตัวหนำ)
(เคำะวรรคลงมำ 4 บรรทัด)
รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
รหัสวิชำ 2201-8001 รำยวิชำ ฝึกงำน
วิทยำลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหำรธุรกิจ (JBAC)
(ขนำด Font 20 ตัวหนำ)
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563

1. เข้ำเว็บไซต์ www.jtech.ac.th เพือ่ ดำวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว
นักศึกษำ (ฝึกงำน) คลิกที่ดำวน์โหลดเอกสำรต่ำงๆ
2. หำไฟล์แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวนักศึกษำ (ฝึกงำน)
3. คลิกดำวน์โหลดไฟล์ แล้ว Save ไฟล์ลงในไดร์ D เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น
ชื่อ-นำมสกุลของนักศึกษำเอง
4. พิมพ์ข้อมูลนักศึกษำในแบบฟอร์มประวัติส่วนตัวนักศึกษำ (ฝึกงำน) ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ (ให้นักศึกษำดูและพิมพ์ตำมตัวอย่ำง)
เมื่อจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษำแนบไฟล์ประวัติส่วนตัวนักศึกษำ
ส่งกลับมำที่ E-mail : fonlada19@gmail.com
ภำยในวันที่ 14 - 21 สิงหำคม 2563 เท่ำนั้น (กรณีนักศึกษำไม่ส่งไฟล์
ประวัติส่วนตัวตำมระยะเวลำที่กำหนด จะตัดสิทธิ์กำรฝึกงำนทันทีและ
ปรับคะแนนเป็น “ศูนย์” ต้องลงทะเบียนฝึกงำนใหม่)
หลั ง จำกที่ นั ก ศึ ก ษำปฏิ บั ติ ต ำมขั้ น ตอนครบถ้ ว นแล้ ว
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฝึกงาน ในวันจันทร์
ที่ 28 กันยายน 2563 และรับเอกสารหนัง สือขอจัด ส่ง ตัวนักศึกษา
ฝึก งานพร้ อ มกั บ แบบประเมิ น ผลการฝึก งาน และสมุ ด บัน ทึ กการ
ฝึกงาน (เฉพาะนัก ศึกษา ระดับ ปวช.3,ปวส.2 ที่ต้อ งออกฝึก งาน
เท่ า นั้ น ) เพื่ อ น าไปยื่ น ให้ กั บ สถานประกอบการ หรื อ หน่ ว ยงานที่
นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ในวันแรกที่เริ่มฝึกงาน
หมำยเหตุ นักศึกษา ปวช.,ปวส.แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
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ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษำที่ติดต่อหำสถำนที่ฝึกงำนด้วยตนเอง
หลังจำกที่นักศึกษำปฏิบัติตำมขั้นตอนครบถ้วนแล้วให้นักศึกษำติดต่อขอรับหนังสือ
ส่งขออนุญำตเข้ำรับกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนทีไ่ ด้ลงทะเบียนแจ้ง
ควำมประสงค์ไว้ ได้ที่ห้องธุรกำร ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2563 เท่ำนั้น
เพื่อให้นักศึกษำนำหนังสือส่งขออนุญำตเข้ำรับกำรฝึกงำนไปยื่นกับสถำน
ประกอบกำร หรือหน่วยงำน จำกนั้นรอกำรตอบรับกำรฝึกงำนจำกสถำนประกอบกำร หรือ
หน่วยงำน ได้จำกบอร์ดประชำสัมพันธ์ของวิทยำลัย
(กรณีที่นักศึกษำเลือกสถำนที่ฝึกงำน ที่วิทยำลัยจัดหำไว้ให้นั้น วิทยำลัยจะดำเนินกำรจัดส่ง
หนังสือขออนุญำตเข้ำรับกำรฝึกงำนให้กับนักศึกษำ)
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กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรฝึกงำน
6.2 การจัดพิมพ์ตารางแยกเป็นรายสัปดาห์
6.3 ในการจัดพิมพ์เวลาฝึกงาน ลงเวลาตามความเป็นจริง
6.4 ระบุรายละเอียดของการฝึกงาน ตามความเป็นจริง
7. รูปภำพประกอบกำรฝึกงำนและสถำนที่ฝึกงำน (รูปภำพจะต้องมีตัวนักศึกษำอยู่ในภำพนั้นด้วย)
7.1 ใส่หมายเลขของรูปภาพ พร้อมบรรยายชื่อรูปภาพด้วย เรียงลาดับภาพให้สอดคล้องกับตาราง
รายงานการฝึกงาน
8. สำเนำหนังสือรับรองกำรฝึกงำน (ถ้ำมี) ฉบับจริงส่งที่ห้องธุรกำร

ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักศึกษำที่ทำงำนแล้ว หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

9. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึกงำน (ระบุเป็นข้อๆ อย่ำงน้อย 5 ข้อ)

1. นักศึกษำที่มีทำงำนแล้ว จะต้องมีระยะเวลำกำรทำงำนอย่ำงน้อย 3 เดือน
2. ให้นักศึกษำขอแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนจำกวิทยำลัย แล้วนำไปให้หวั หน้ำ
หน่วยงำนกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง และนำมำยื่นพร้อมกับใบรับรองกำร
ทำงำน
3. ให้นักศึกษำนำใบรับรองกำรทำงำนจำกสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนที่ตนเอง
ทำงำนอยู่ มำยื่นที่วิทยำลัย เพื่อเข้ำรับกำรสัมภำษณ์กับผู้อำนวยกำร หรือผู้ได้รับ
มอบหมำย ภำยในวันที่ 6 กันยำยน - 30 ตุลำคม 2563 เท่ำนั้น
4. นำใบรับรองฉบับจริงส่งที่ห้องธุรกำร และถ่ำยสำเนำ 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว้สำหรับ
จัดทำรูปเล่มกำรปฏิบัติงำน
5. จัดทำเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ (ดูตัวอย่ำงได้จำกหน้ำ 12)
6. จัดส่งเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำ ภำยในวันที่
14 ธันวำคม 2563 เท่ำนั้น หำกนักศึกษำไม่ส่งตำมกำหนดเวลำจะปรับคะแนนเป็น
“ศูนย์” และจะต้องลงทะเบียนใหม่

10. สำเนำแบบรำยงำนผลกำรฝึกงำน (ประเมินจำกหน่วยงำน/สถำนประกอบกำร)
11. สมุดบันทึกกำรฝึกงำน (ให้แนบไว้ท้ำยเล่มรำยงำน)

สมุดบันทึกกำรฝึกงำน
วิทยำลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหำรธุรกิจ (JBAC)
เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย หัวใจสำกล
ชื่อ...........................................................................................
ชั้น...............................สาขา....................................................
ภาคเรียน......................ปีการศึกษา.........................................
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กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรฝึกงำน

ข้อปฏิบัตขิ องนักศึกษำฝึกงำน

ส่วนประกอบของกำรจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรฝึกงำน
1. ปกรำยงำนประกอบด้วย
1.1 ปกนอก
- กระดาษปกสีขาว กระดาษ A4 ขนาด 180 แกรม จานวน 2 แผ่น
- แผ่นใส จานวน 2 แผ่น สาหรับหุ้มปกด้านหน้า และด้านหลังเล่ม
- เทปผ้าติดสันเล่มขนาด 1.5 นิ้ว
- การพิมพ์เอกสารให้ใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด Font 16
(ยกเว้นหน้าปกรายงาน)
1.2 ใบรองปกด้านหน้า และด้านหลังเล่ม ใช้กระดาษ A4 สีขาว ขนาด 80 แกรม
1.3 ปกใน ใช้ข้อความเหมือนกับปกนอก พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 สีขาว ขนาด 80 แกรม
2. คำนำ
3. สำรบัญ
4. สำรบัญภำพ
5. ประวัติส่วนตัวนักศึกษำ (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มจำกเว็บไชต์วิทยำลัย)
6. รำยงำนกำรฝึกงำน
6.1 จัดพิมพ์ในรูปแบบตาราง ดังนี้
วัน/เดือน/ปี เวลำ
1 ตุลาคม 2563
(วันพฤหัสบดี)
เวลา 07.50-16.00น.
2 ตุลาคม 2563
(วันศุกร์)
เวลา 07.50-16.00น.

รำยงำนกำรฝึกงำน

1. นักศึกษาต้องประพฤติตนสุภาพ เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์
และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน ห้ามส่งเสียงดัง หรือ
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนใดๆ ในสถานที่ทาการของหน่วยงาน หากมีการฝ่าฝืน
หน่วยงานอาจพิจารณายกเลิกการฝึกงาน และรายงานให้สถานศึกษาทราบ
2. นักศึกษาต้องแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบของสถานศึกษา และแขวนบัตรนักศึกษา (ไม่อนุญาตให้ใส่ชุดพละในขณะ
ฝึกงาน ยกเว้นหัวหน้าที่ควบคุมงานอนุญาตให้ใส่เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ใส่ได้เฉพาะวันใดวันหนึ่งเท่านั้น)
3. นักศึกษาต้องระมัดระวังในการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยต้องเชื่อฟัง
คาแนะนาของผู้ที่ควบคุมการฝึกงานโดยเคร่งครัด
4. หากนักศึกษาป่วย และไม่สามารถมาฝึกงานได้ตามปกติ ต้องรีบแจ้งให้
หน่วยงานที่ตนได้เองฝึกงานทราบโดยเร็วที่สุด ภายในวันที่ลาป่วย ในกรณีที่นักศึกษามี
กิจธุระสาคัญ จาเป็นต้องขอลากิจนักศึกษาจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ควบคุมงานอนุญาต
ก่อน (นักศึกษาจะต้องมาฝึกงานชดเชยในวันที่นักศึกษาได้ลาป่วย หรือลากิจ ให้ครบ
ตามจานวนวันที่ได้ลาหยุดไป)
5. นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกงานตามกาหนดเวลาที่ทางวิทยาลัยกาหนด
มิฉะนั้นจะปรับคะแนนเป็น “ศูนย์” กรณีมีปัญหาไม่สามารถตัดสินใจได้ให้ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ติดต่อได้ที่ 033-038647, 081-7619464
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เกณฑ์กำรประเมินผลกำรฝึกงำน

วิธีกำรจดบันทึกในสมุดบันทึกกำรฝึกงำน

กรณีนักศึกษำฝึกงำน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. ใบประเมินผลจำกหน่วยงำน (100 คะแนน)
2. กำรตรวจนิเทศ
3. รูปเล่มรำยงำน

ผู้ประเมิน
60 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

หัวหน้ำงำนกำรฝึกงำน
อำจำรย์ตรวจนิเทศ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

หมำยเหตุ กรณีไม่ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งผลกำรเรียน “มส.” (ไม่สมบูรณ์)

กรณีนักศึกษำทำงำนประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. ใบรับรองกำรทำงำน และ

60 คะแนน

แบบประเมินกำรปฏิบัติงำน

ผู้ประเมิน
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หัวหน้ำผู้คุมคุมงำน/
ผู้อำนวยกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำย

2. กำรสัมภำษณ์

20 คะแนน

3. รูปเล่มรำยงำน

20 คะแนน

ผู้อำนวยกำร หรือผูไ้ ด้รับมอบหมำย
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

หมำยเหตุ กรณีไม่ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งผลกำรเรียน “มส.” (ไม่สมบูรณ์)

1. หน้าปกสมุดบันทึกการฝึกงานให้นักศึกษาเขียนชื่อนามสกุล..............ชั้น ปวช.3 หรือ
ปวส.2 ระบุสาขาที่เรียน เช่น การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด และเขียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา........(ใส่ตามปีการศึกษาที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน) เขียนตัว
บรรจงเต็มบรรทัด
2. การบันทึกใบลงเวลาฝึกงานในตาราง ให้นักศึกษาเขียนวัน/เดือน/ปี เริ่มวันแรกของ
การฝึกงาน และลงชื่อนักศึกษา พร้อมกับลงเวลามาฝึกงานตามเวลาที่มาปฏิบัติงาน
จริง และลงชื่อนักศึกษา พร้อมกับเวลากลับตามเวลาที่นักศึกษากลับจริง (นักศึกษา
จะต้องบันทึกให้เป็นปัจจุบันทุกวัน)
3. ในการบันทึกรายงานการฝึกงาน ส่วนด้านบนให้นกั ศึกษาเขียนระบุ สัปดาห์ที่......
วันที่.....ถึง......เดือน.........พ.ศ.........ของแต่ละสัปดาห์ และเขียนชื่อสถานที่ฝึกงาน
................ส่วนในตารางรายงานการฝึกงานโดยย่อ ให้นักศึกษาเขียนวัน/เดือน/ปี
และเวลาในตาราง พร้อมกับบันทึกการปฏิบัติงานโดยย่อ เช่น การถ่ายเอกสาร,การ
บันทึกหนังสือรับ-ส่ง, การส่งเอกสาร, การจัดเรียงเอกสารต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (ใน
กรณีที่นักศึกษามาปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ก็ให้บันทึกการฝึกงานด้วย) เมื่อฝึกงาน
จนครบ 1 สัปดาห์แล้ว นักศึกษาจะต้องนาไปให้ผู้ควบคุมงานเซ็นชื่อเพื่อรับรองการ
ฝึกงานของนักศึกษา ส่วนของอาจารย์นิเทศการฝึกงานจะเซ็นชื่อให้ในวันที่เข้ามา
ตรวจนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา
4. นักศึกษาจะต้องเก็บรักษาสมุดบันทึกการฝึกงานไว้เป็นอย่างดี จนกว่าจะฝึกงานครบ
ตามระยะเวลาที่วิทยาลัยกาหนด
หมำยเหตุ นักศึกษำจะต้องเขียนบันทึกให้เป็นปัจจุบันทุกวัน หำกอำจำรย์ตรวจ
นิเทศพบว่ำนักศึกษำไม่ได้ทำกำรบันทึกกำรฝึกงำนเลย นักศึกษำจะถูกตัดคะแนน

