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บทนํา 
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต นักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรนี้

จะจบหลักสูตรไดตองผานการฝกงานที่ใชเวลาการเขาฝกงานในหนวยงานซึ่งอาจจะเปนหนวยงานของ

รัฐบาลหรือเอกชน ก็ได เปนเวลาไมนอยกวา 240 ช่ัวโมงติดตอกัน และผานการประเมินผลการฝกงาน

จากหัวหนางานที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู  ดังนั้นนักศึกษาจะตองดําเนินการเพื่อใหการฝกงานสําเร็จ   

ลุลวงไปตามขั้นตอนตอไปนี ้
 

 

1. คุณสมบัตขิองนักศึกษาที่จะเตรียมตัวเขาฝกงาน 

                    เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและผานวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 หนวยกิต 

 

2. ขัน้ตอนการขอฝกงาน 

                    นักศึกษาตองดําเนินการในการขอฝกงานจากหนวยงานตางๆ โดยนาํหนังสือขอฝกงาน

ไปยืน่ตอหนวยงานที่ติดตอไวแลวดังนี ้

                2.1 ใหนักศึกษาติดตอบริษัท/หนวยงาน(อยางไมเปนทางการ)  ดูวาหนวยงานไหนจะรับ

นักศึกษาเขาฝกงานบาง  ดังนั้น      นักศึกษาจะทราบสถานที่ และชื่อหรือตําแหนงของผูที่นักศึกษาจะ

ติดตอเพ่ือทําเรื่องขอเขาฝกงาน  

               2.2 กรอกแบบฟอรมการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเพื่อการฝกงาน  ซ่ึงมีรูปแบบ    

ดังแสดงในหนาถัดไป สําหรับแบบฟอรมนี้นักศึกษาสามารถขอไดที่อาจารยผูดูแลเร่ืองการฝกงาน หรือ

จาก  Website  ของภาควิชา  http://stat.kmitnb.ac.th 
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แบบฟอรมการตรวจสอบคุณสมบติัของนักศึกษาเพื่อการฝกงาน 
 

 สําหรับนักศึกษา  

ชื่อ-สกุล นาย/นางสาว   รหัส  

ลักษณะงานทีจ่ะทาํในการฝกงาน 

  การวางแผนการทดลอง              การสํารวจตัวอยาง 

  การวิเคราะหการถดถอย                การควบคุมคุณภาพ 

  อื่นๆ คือ   

  

ทานลงทะเบียนเรียนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  อยางนอย 45 หนวยกิตแลวหรือไม         ใช       ไมใช 

ทานตองการใหภาควิชาฯ ออกจดหมายขอความอนุเคราะหฝกงาน โดยจาหนาซองถึง 

ชื่อ ตําแหนง  

บรษิัท/หนวยงาน   

อาคาร                                                ชั้นที ่           เลขที่                 หมูที่            ถนน  

แขวง/ตําบล                                                                 เขต/อําเภอ  

จังหวัด                                                รหัสไปรษณีย   

บุคคลที่ติดตอสําหรับการขอฝกงานนี ้                                                                 หมายเลขโทรศัพท  

แนบเอกสารตอไปนี้เพื่อการตรวจสอบดวย 

1. สําเนา Transcript ท่ีมีผลการเรียนอยางนอย 5 ภาคเรียนปกติ 

2. สําเนาเอกสารการลงทะเบียนของภาคเรียนปจจุบัน 

 

 

 สําหรับอาจารยทีป่รึกษา   

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 

  

  

    

                                                                      ลงนาม ………………………………………………….. 

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

 _____/_______________/_______  

 
หมายเหต ุ: เกณฑฝกงานจากมติทีป่ระชุมภาควชิาฯ ครั้งท่ี 7/2544 นักศึกษาจะตองผานวชิาในหมวดวชิาเฉพาะทั้งส้ินอยางนอย 45 

หนวยกิต จึงจะมีสทิธิ์ขอไปฝกงานได 
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                   2.3  ยื่นแบบฟอรมขอฝกงาน พรอมสําเนา transcript ที่มีวิชาเฉพาะไมตํ่ากวา 45 หนวย

กิต (ศึกษารายละเอียดไดจาก CD-ROM คูมือนักศึกษา) เฉพาะนักศึกษาที่ยืน่ขอฝกงานในเทอมที่ 2 

เพื่อขอฝกงานในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ในกรณีที ่transcript มีจํานวนวิชาเฉพาะไมครบ หนวย

กิต ใหแนบสาํเนาลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ 2 มาดวย  

                   2.4 ยื่นแบบฟอรมที่กรอกขอความเรียบรอยแลวพรอมแนบเอกสารหลักฐานใหครบถวน 

ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ พิจารณา และลงนาม 

                   2.5  นําแบบฟอรมซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาลงนามแลว ยื่นใหอาจารยผูรับผิดชอบเรื่องการ

ฝกงานของนักศึกษา 

                   2.6 ขอรับหนังสือสมัครฝกงานจากภาควิชาที่ธุรการภาควชิา ภายหลังการยืน่แบบฟอรม

แลว 3 วนัทําการ  

                   2.7   นําหนังสือจากภาควชิาไปยื่นติดตอบริษทั/หนวยงานที่ไดติดตอไวตามขอ 2.1 รอฟงผล

จากบรษิทั/หนวยงาน  

  2.7.1 หากบริษทัตอบปฏิเสธ ใหนักศึกษาติดตอบริษทัหรือหนวยงานแหงใหม โดย

ดําเนินการตั้งแตขอ 2.1 ใหม โดยนักศกึษาจะตองแนบใบตอบปฏิเสธของบริษัท/หนวยงานที่เคยยื่น

เอกสารขอสมคัรฝกงานแลว เพ่ือเปนหลักฐานในการขอใบสมัครฝกงานในหนวยงานแหงใหมดวย  

ทั้งนี้เพ่ือปองกันปญหาที่เกิดจากนักศึกษาหนึ่งคนมกีารตอบรับเขาฝกงานหลายแหง ทําใหนักศกึษา

ตองสละสิทธิ์สถานที่ฝกงานแหงใดแหงหนึ่งที่ตอบรับนกัศึกษาเขาฝกงานแลว อันเปนการทาํลาย

เครดิตของการขอสมัครเขาฝกงานของนักศึกษารุนตอๆ ไป 

2.7.2 หากบรษิทัตอบรับใหนักศึกษาติดตอขอรับรอรับเอกสารสงตัวฝกงานจากธุรการ

ภาควิชากอนไปฝกงาน 1 สัปดาห  โดยนาํหนังสือสงตัวฝกงานยืน่ใหกบัเจาหนาทีข่องบริษัท/หนวยงาน

ในวนัแรกของการฝกงาน 

 

3.การปฏบิัติตนระหวางการฝกงาน  
เมื่อนักศึกษาไดรับการตอบรับและเขาฝกงาน นกัศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี ้

3.1 เขางานวันแรกพรอมจดหมายสงตัวนกัศึกษาเขาฝกงานจากภาควิชา 

3.2 เขางานกอนเวลางาน หรือ ตรงเวลา ทุกวนั 

3.3 ออกจากงานหลังเวลาทํางานเล็กนอย 

3.4 ตองปฏิบัติตัวสุภาพกับทุกคนในที่ทาํงานตั้งแตหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน แมแตผูที่

มีฐานะต่ํากวาเชนพนักงานทาํความสะอาดหรือยาม 
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3.5 ตองซื่อสัตยตอหนาที่ ต้ังใจปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

3.6 ไมนําทรัพยสินของบรษิทัออกนอกบรษิทั/หนวยงาน 

3.7 ไมวจิารณบริษทั/หนวยงาน ท่ีปฏิบัติงานอยูหรือบริษัท/หนวยงานอื่น 

3.8 ไมวจิารณหรือนินทาหัวหนางาน ผูรวมงาน หรือคนอื่นๆ 

3.9  ไมแสดงพฤติกรรมเชิงชูสาวกับผูรวมงาน ไมพูดจาเลนในลักษณะที่สอเชิงชูสาว

หรือหยาบโลน 

3.10 ปฏิบัติตามกฎของบริษทั/หนวยงาน อยางเครงครัด เชนระเบียบการลา การตอก

บัตรเขา/ออก หนวยงาน 

 

4.ขอปฏบิัติในวนัสุดทายของการฝกงาน 

                    กอนถึงวันสุดทายของการฝกงาน นักศึกษาควรพูดเลียบเคียงเพ่ือเปนการเตือนให

หัวหนางานอยาลืมสงแบบประเมินผลการฝกงานและบัญชีลงเวลาทํางานของนักศึกษาใหภาควิชา

ดวย สําหรับการทํางานวันสุดทายนักศึกษาตองกลาวคําอําลาหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน และคนอื่นๆ 

ใหเรียบรอยเพื่อแสดงถึงมารยาทที่ดีของนักศึกษา 

 

5. เมื่อฝกงานเสร็จแลว 

                    นักศึกษาจะตองเขียนรายงานการฝกงาน ที่มีรายละเอียดดังนี้ 
 

5.1 ปกรายงาน  มีรูปแบบดังนี ้
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รายงาน 
 

การฝกงานภาคฤดูรอน ปการศึกษา 25... 
 

ต้ังแตวันท่ี ..............................ถงึวันที่ .............................. 
 
 

 

 

 

สถานที่ฝกงาน 
 

.....................................(ช่ือสถานที่ฝกงาน)................................ 
 

 

 

 

 

 

 

ของ 
..................(ชื่อผูฝกงาน).......................................................... 

รหัส              .................... 
 
 

รายงานนี้เปนสวนหนึง่ของหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติปิระยุกต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
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5.2 เนื้อหา  ประกอบดวย 

                    1 . แนะนาํองคกร 

   2. ลักษณะงานที่ฝก 

   3. รายละเอียดการทาํงาน 

   4. ความรูทางสถิติที่นาํไปใช 

   5. ปญหาทีพ่บจากการทาํงาน 

          6. ผลลัพธที่ไดจากการทํางานเกี่ยวกับความรูที่ไดจากการทาํงาน ประสบการณ  การ

ปรับตัว และอ่ืนๆ 

5.3 ภาคผนวก  ประกอบดวยสําเนาแบบประเมินการฝกงาน และบัญชลีงเวลาทํางาน 

 

6. สงรายงานการฝกงาน สงที่อาจารยผูรับผิดชอบการฝกงานภายใน 1 สัปดาหหลังเปดภาคเรียน

ถัดไป เชนถาฝกงานชวงฤดูรอน ก็สงรายงานการฝกงานภายใน 1 สัปดาหหลังเปดภาคเรียนที่ 1  
 

7.  แสดงความขอบคุณหนวยงานที่ใหโอกาสฝกงาน เพื่อเปนการขอบคุณและแสดงถึงการระลึกถึง

หนวยงานที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาฝกงาน อันทาํใหนักศึกษาไดผานการศึกษาครบหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาสถิติประยกุต เมื่อถึงวาระขึน้ปใหมปลายปที่นกัศึกษากลับจากฝกงาน 

นักศึกษาควรจะตองสงบัตรอวยพรปใหมใหแกหนวยงานทีน่ักศึกษาเขาไปฝกงานผานมาแลว ภายใน

วันที่ 25 ธันวาคม  
 

                                                           ----------------------------------- 


