คูมือการฝกงาน

สําหรับนักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2

บทนํา
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต นักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรนี้
จะจบหลักสูตรไดตองผานการฝกงานที่ใชเวลาการเขาฝกงานในหนวยงานซึ่งอาจจะเปนหนวยงานของ
รัฐบาลหรือเอกชน ก็ได เปนเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมงติดตอกัน และผานการประเมินผลการฝกงาน
จากหัวหนางานที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู ดังนั้นนักศึกษาจะตองดําเนินการเพื่อใหการฝกงานสําเร็จ
ลุลวงไปตามขั้นตอนตอไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องนักศึกษาที่จะเตรียมตัวเขาฝกงาน
เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและผานวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 หนวยกิต
2. ขัน้ ตอนการขอฝกงาน
นักศึกษาตองดําเนินการในการขอฝกงานจากหนวยงานตางๆ โดยนําหนังสือขอฝกงาน
ไปยืน่ ตอหนวยงานที่ติดตอไวแลวดังนี้
2.1 ใหนักศึกษาติดตอบริษัท/หนวยงาน(อยางไมเปนทางการ) ดูวาหนวยงานไหนจะรับ
นักศึกษาเขาฝกงานบาง ดังนั้น นักศึกษาจะทราบสถานที่ และชื่อหรือตําแหนงของผูที่นักศึกษาจะ
ติดตอเพื่อทําเรื่องขอเขาฝกงาน
2.2 กรอกแบบฟอรมการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเพื่อการฝกงาน ซึ่งมีรูปแบบ
ดังแสดงในหนาถัดไป สําหรับแบบฟอรมนี้นักศึกษาสามารถขอไดที่อาจารยผูดูแลเรื่องการฝกงาน หรือ
จาก Website ของภาควิชา http://stat.kmitnb.ac.th
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แบบฟอรมการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเพื่อการฝกงาน
สําหรับนักศึกษา
ชื่อ-สกุล นาย/นางสาว
ลักษณะงานทีจ่ ะทําในการฝกงาน
 การวางแผนการทดลอง
 การวิเคราะหการถดถอย
 อื่นๆ คือ

รหัส
 การสํารวจตัวอยาง
 การควบคุมคุณภาพ

ทานลงทะเบียนเรียนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ อยางนอย 45 หนวยกิตแลวหรือไม

 ใช  ไมใช

ทานตองการใหภาควิชาฯ ออกจดหมายขอความอนุเคราะหฝกงาน โดยจาหนาซองถึง
ชื่อ
ตําแหนง
บริษัท/หนวยงาน
ชั้นที่
เลขที่
หมูท ี่
ถนน
อาคาร
เขต/อําเภอ
แขวง/ตําบล
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
บุคคลที่ติดตอสําหรับการขอฝกงานนี้
แนบเอกสารตอไปนี้เพื่อการตรวจสอบดวย
1. สําเนา Transcript ที่มีผลการเรียนอยางนอย 5 ภาคเรียนปกติ
2. สําเนาเอกสารการลงทะเบียนของภาคเรียนปจจุบัน

สําหรับอาจารยทปี่ รึกษา
ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา

ลงนาม …………………………………………………..
( …………………………………………………………….)
_____/_______________/_______
หมายเหตุ : เกณฑฝกงานจากมติทปี่ ระชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 7/2544 นักศึกษาจะตองผานวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทั้งสิน้ อยางนอย 45
หนวยกิต จึงจะมีสทิ ธิ์ขอไปฝกงานได
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2.3 ยื่นแบบฟอรมขอฝกงาน พรอมสําเนา transcript ที่มีวิชาเฉพาะไมต่ํากวา 45 หนวย
กิต (ศึกษารายละเอียดไดจาก CD-ROM คูมือนักศึกษา) เฉพาะนักศึกษาที่ยนื่ ขอฝกงานในเทอมที่ 2
เพื่อขอฝกงานในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ในกรณีที่ transcript มีจํานวนวิชาเฉพาะไมครบ หนวย
กิต ใหแนบสําเนาลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ 2 มาดวย
2.4 ยื่นแบบฟอรมที่กรอกขอความเรียบรอยแลวพรอมแนบเอกสารหลักฐานใหครบถวน
ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ พิจารณา และลงนาม
2.5 นําแบบฟอรมซึ่งอาจารยที่ปรึกษาลงนามแลว ยื่นใหอาจารยผูรับผิดชอบเรื่องการ
ฝกงานของนักศึกษา
2.6 ขอรับหนังสือสมัครฝกงานจากภาควิชาที่ธุรการภาควิชา ภายหลังการยืน่ แบบฟอรม
แลว 3 วันทําการ
2.7 นําหนังสือจากภาควิชาไปยื่นติดตอบริษทั /หนวยงานที่ไดติดตอไวตามขอ 2.1 รอฟงผล
จากบริษทั /หนวยงาน
2.7.1 หากบริษทั ตอบปฏิเสธ ใหนักศึกษาติดตอบริษทั หรือหนวยงานแหงใหม โดย
ดําเนินการตั้งแตขอ 2.1 ใหม โดยนักศึกษาจะตองแนบใบตอบปฏิเสธของบริษัท/หนวยงานที่เคยยื่น
เอกสารขอสมัครฝกงานแลว
เพื่อเปนหลักฐานในการขอใบสมัครฝกงานในหนวยงานแหงใหมดวย
ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาที่เกิดจากนักศึกษาหนึ่งคนมีการตอบรับเขาฝกงานหลายแหง ทําใหนักศึกษา
ตองสละสิทธิ์สถานที่ฝกงานแหงใดแหงหนึ่งที่ตอบรับนักศึกษาเขาฝกงานแลว
อันเปนการทําลาย
เครดิตของการขอสมัครเขาฝกงานของนักศึกษารุนตอๆ ไป
2.7.2 หากบริษทั ตอบรับใหนักศึกษาติดตอขอรับรอรับเอกสารสงตัวฝกงานจากธุรการ
ภาควิชากอนไปฝกงาน 1 สัปดาห โดยนําหนังสือสงตัวฝกงานยืน่ ใหกบั เจาหนาทีข่ องบริษัท/หนวยงาน
ในวันแรกของการฝกงาน
3.การปฏิบัตติ นระหวางการฝกงาน
เมื่อนักศึกษาไดรับการตอบรับและเขาฝกงาน นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้
3.1 เขางานวันแรกพรอมจดหมายสงตัวนักศึกษาเขาฝกงานจากภาควิชา
3.2 เขางานกอนเวลางาน หรือ ตรงเวลา ทุกวัน
3.3 ออกจากงานหลังเวลาทํางานเล็กนอย
3.4 ตองปฏิบัติตัวสุภาพกับทุกคนในที่ทาํ งานตั้งแตหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน แมแตผูที่
มีฐานะต่ํากวาเชนพนักงานทําความสะอาดหรือยาม
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3.5 ตองซื่อสัตยตอหนาที่ ตั้งใจปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
3.6 ไมนําทรัพยสินของบริษทั ออกนอกบริษทั /หนวยงาน
3.7 ไมวจิ ารณบริษทั /หนวยงาน ที่ปฏิบัติงานอยูหรือบริษัท/หนวยงานอื่น
3.8 ไมวจิ ารณหรือนินทาหัวหนางาน ผูรวมงาน หรือคนอื่นๆ
3.9 ไมแสดงพฤติกรรมเชิงชูสาวกับผูรวมงาน ไมพูดจาเลนในลักษณะที่สอ เชิงชูสาว
หรือหยาบโลน
3.10 ปฏิบัติตามกฎของบริษทั /หนวยงาน อยางเครงครัด เชนระเบียบการลา การตอก
บัตรเขา/ออก หนวยงาน
4.ขอปฏิบัติในวันสุดทายของการฝกงาน
ก อ นถึ งวั น สุ ดท า ยของการฝ ก งาน นั ก ศึ ก ษาควรพู ด เลี ย บเคี ย งเพื่ อ เป น การเตื อ นให
หัวหนางานอยาลืมสงแบบประเมินผลการฝกงานและบัญชีลงเวลาทํางานของนักศึกษาใหภาควิชา
ดวย สําหรับการทํางานวันสุดทายนักศึกษาตองกลาวคําอําลาหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และคนอื่นๆ
ใหเรียบรอยเพื่อแสดงถึงมารยาทที่ดีของนักศึกษา
5. เมื่อฝกงานเสร็จแลว
นักศึกษาจะตองเขียนรายงานการฝกงาน ที่มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ปกรายงาน มีรูปแบบดังนี้
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รายงาน
การฝกงานภาคฤดูรอน ปการศึกษา 25...
ตั้งแตวันที่ ..............................ถึงวันที่ ..............................

สถานที่ฝกงาน
.....................................(ชื่อสถานที่ฝกงาน)................................

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

รายงานนี้เปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิตปิ ระยุกต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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5.2 เนื้อหา ประกอบดวย
1 . แนะนําองคกร
2. ลักษณะงานที่ฝก
3. รายละเอียดการทํางาน
4. ความรูทางสถิติที่นาํ ไปใช
5. ปญหาทีพ่ บจากการทํางาน
6. ผลลัพธที่ไดจากการทํางานเกี่ยวกับความรูท ี่ไดจากการทํางาน ประสบการณ การ
ปรับตัว และอืน่ ๆ
5.3 ภาคผนวก ประกอบดวยสําเนาแบบประเมินการฝกงาน และบัญชีลงเวลาทํางาน
6. สงรายงานการฝกงาน สงที่อาจารยผูรับผิดชอบการฝกงานภายใน 1 สัปดาหหลังเปดภาคเรียน
ถัดไป เชนถาฝกงานชวงฤดูรอน ก็สงรายงานการฝกงานภายใน 1 สัปดาหหลังเปดภาคเรียนที่ 1
แสดงความขอบคุณหนวยงานที่ใหโอกาสฝกงาน เพื่อเปนการขอบคุณและแสดงถึงการระลึกถึง
หนวยงานที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาฝกงาน
อันทําใหนักศึกษาไดผา นการศึกษาครบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต เมื่อถึงวาระขึน้ ปใหมปลายปที่นกั ศึกษากลับจากฝกงาน
นักศึกษาควรจะตองสงบัตรอวยพรปใหมใหแกหนวยงานทีน่ ักศึกษาเขาไปฝกงานผานมาแลว ภายใน
วันที่ 25 ธันวาคม
7.

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

