แบบแจ ้งโครงร่างรายงานการปฏิบต
ั งิ านสหกิจศึกษา
Report Title and Details Submission Form
for On-the-job Trainees

สถาบันการบินพลเรือน
Civil Aviation Training Center
คาแนะนาในการกรอก
Instruction

แบบฟอร์มนีก
้ รอกโดยนักศึกษา และเจ ้าหน ้าที/่ พนักงานทีป
่ รึกษาของสถานประกอบลงนาม (ถูกตัด 1 คะแนนหากส่งช ้ากว่ากาหนด)
This form is to be filled out by student and signed by job supervisor. (1-point penalty for late submission)

ี้ จง
คำชแ

่ สารของนั กศึกษา และจัดทา
รายงานถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิบต
ั งิ านสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ฝึ กฝนทักษะการสือ
ข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ สถานประกอบการ นั กศึกษาจะต ้องขอรับคาปรึกษาจากพนั กงานทีป
่ รึกษา เพือ
่ กาหนดหัวข ้อรายงานทีเ่ หมาะสม
โดยคานึงถึงความต ้องการของสถานประกอบการเป็ นหลัก ตัวอย่างของรายงานได ้แก่ ผลงานวิจัยทีน
่ ักศึกษาปฏิบัต ิ รายงานวิชาการที่
น่าสนใจ การสรุปสถิตห
ิ รือข ้อมูลบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข ้อมูล เป็ นต ้น ทัง้ นีร้ ายงานอาจจัดทาเป็ นกลุม
่ ของนักศึกษา
สหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได ้ แต่ไม่เกิน 5 คน
ในกรณีทส
ี่ ถานประกอบการไม่ต ้องการรายงานในหัวข ้อข ้างต ้น นักศึกษาจะต ้องพิจารณาสิง่ ทีต
่ นสนใจและหยิบยกมาทารายงาน
โดยปรึกษากับพนั กงานทีป
่ รึกษาเสียก่อน ตัวอย่างหัวข ้อทีจ
่ ะใช ้เขียนรายงานได ้ ได ้แก่ รายงานวิชาการทีน
่ ั กศึกษาสนใจ รายงานการ
ปฏิบต
ั งิ านทีไ่ ด ้รับมอบหมาย หรือแผนและวิธป
ี ฏิบต
ั งิ านทีจ
่ ะทาให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ของการเรียนทีน
่ ักศึกษาวางเป้ าหมายไว ้จากการ
ปฏิบต
ั งิ านสหกิจศึกษาครัง้ นี้ เมือ
่ กาหนดหัวข ้อได ้แล ้ว ให ้นักศึกษาจัดทาโครงร่างของเนือ
้ หารายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์ม ที่
กาหนดมานี้ โดยผ่านความเห็นชอบของพนั กงานทีป
่ รึกษาก่อนส่งให ้แก่อาจารย์ทป
ี่ รึกษาภายใน 3 สัปดาห์หลังจากเริม
่ ฝึ กงาน อาจารย์ท ี่
ปรึกษาจะพิจารณาโครงร่างและอาจมีข ้อเสนอแนะและส่งกลับให ้แก่นักศึกษาภายใน 2 สัปดาห์

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.
่ นักศึกษา
ชือ
Student’s Full name
ฝึ กงาน ณ สถานประกอบการ
Currently training at Business Name
ทีอ
่ ยูข
่ องสถานประกอบการ
Business Address
ขอแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับโครงร่างรายงานการฝึ กงานดังนี้
Would like to submit the report’s structure as follows

รหัสนักศึกษา
Student ID

1.

่ รายงาน
ชือ
Report Title

2.

รายละเอียดเนือ
่ หาของรายงาน (อาจเปลีย
่ นแปลงหรือแก ้ไขเพิม
่ เติมได ้ภายหลัง)
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.
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่ พนักงานทีป
ชือ
่ รึกษา
Name of Supervisor

พนักงานทีป
่ รึกษาลงนาม
Supervisor’s Signature

ตาแหน่ง
Position

วันที่
Date

