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Instruction 
แบบฟอรม์นีก้รอกโดยนักศกึษา และเจา้หนา้ที/่พนักงานทีป่รกึษาของสถานประกอบลงนาม (ถกูตดั 1 คะแนนหากสง่ชา้กวา่ก าหนด) 
This form is to be filled out by student and signed by job supervisor. (1-point penalty for late submission) 

ค ำชีแ้จง 
 รายงานถอืเป็นสว่นหนึง่ของการปฏบิตังิานสหกจิศกึษา มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ฝึกฝนทักษะการสือ่สารของนักศกึษา และจัดท า

ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สถานประกอบการ นักศกึษาจะตอ้งขอรับค าปรกึษาจากพนักงานทีป่รกึษา เพือ่ก าหนดหัวขอ้รายงานทีเ่หมาะสม 
โดยค านงึถงึความตอ้งการของสถานประกอบการเป็นหลัก ตัวอยา่งของรายงานไดแ้ก ่ผลงานวจัิยทีนั่กศกึษาปฏบิัต ิรายงานวชิาการที่

น่าสนใจ  การสรุปสถติหิรอืขอ้มลูบางประการ การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลขอ้มลู เป็นตน้ ทัง้นีร้ายงานอาจจัดท าเป็นกลุม่ของนักศกึษา
สหกจิศกึษามากกวา่ 1 คนก็ได ้แตไ่มเ่กนิ 5 คน 

 ในกรณีทีส่ถานประกอบการไม่ตอ้งการรายงานในหัวขอ้ขา้งตน้ นักศกึษาจะตอ้งพจิารณาสิง่ทีต่นสนใจและหยบิยกมาท ารายงาน 

โดยปรกึษากับพนักงานทีป่รกึษาเสยีกอ่น ตวัอยา่งหัวขอ้ทีจ่ะใชเ้ขยีนรายงานได ้ไดแ้ก ่รายงานวชิาการทีนั่กศกึษาสนใจ รายงานการ
ปฏบิตังิานทีไ่ดรั้บมอบหมาย หรอืแผนและวธิปีฏบิตังิานทีจ่ะท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการเรยีนทีนั่กศกึษาวางเป้าหมายไวจ้ากการ

ปฏบิตังิานสหกจิศกึษาครัง้นี ้เมือ่ก าหนดหัวขอ้ไดแ้ลว้ ใหนั้กศกึษาจัดท าโครงร่างของเนือ้หารายงานพอสงัเขป ตามแบบฟอรม์ ที่
ก าหนดมานี ้โดยผา่นความเห็นชอบของพนักงานทีป่รกึษากอ่นสง่ใหแ้กอ่าจารยท์ีป่รกึษาภายใน 3 สปัดาหห์ลงัจากเริม่ฝึกงาน อาจารยท์ี่

ปรกึษาจะพจิารณาโครงร่างและอาจมขีอ้เสนอแนะและสง่กลับใหแ้กนั่กศกึษาภายใน 2 สปัดาห ์ 

Explanations 
A report is a part of on-the-job training. Its purposes are to improve the communication skill of students and collect useful 

information for the businesses. Each student must consult with his/her job supervisor to specify an appropriate topic needed for the 
workplace where the student is getting training. Examples are: a research paper, any interesting subject, summary report of statistical 
data, or analysis and evaluation of data etc. Students are allowed to complete the report in groups with maximum of five students in a 
group. 
 In case that the workplace does not want the aforementioned topics; students may consider writing a report on something 
that he or she is interested in by consulting with their job supervisors first. Examples are: academic report that the student is 
interested in, report of duties assigned by the workplace, or plan and method to be used to reach the intended goal of student’s 
training. After the topic has been selected with consent of the job supervisor, the student has to write the report’s structure and rough 
details on this form and summit it to the advisor within three weeks after start training. The advisor will review and may make any 
suggestions and return it to student within two weeks. 

 
ชือ่นักศกึษา 
Student’s Full name 

 
รหัสนักศกึษา  
Student ID 

   

ฝึกงาน ณ สถานประกอบการ 

Currently training at Business Name 
 

ทีอ่ยูข่องสถานประกอบการ  

Business Address 
 

ขอแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับโครงรา่งรายงานการฝึกงานดังนี้ 
Would like to submit the report’s structure as follows 

 

1. ชือ่รายงาน 

Report Title 
 

2. รายละเอยีดเนือ่หาของรายงาน (อาจเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ายหลัง) 

Report details (Can be changed later) 

 
 

 

 
In case of doing the report in groups, please list names of the students not more than five in your group. These students should 
perform the same type of work throughout the training in order to write a better report. 
 

 ID  Name 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 
ชือ่พนักงานทีป่รกึษา 

Name of Supervisor 
 

พนักงานทีป่รกึษาลงนาม 
Supervisor’s Signature 

 

    

ต าแหน่ง 

Position 
 

วนัที ่
Date 

 

 


