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ค าน า 
 

คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการนิเทศ
ส าหรับครูนิเทศก์  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการฝึกงานซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการจัดการอาชีวศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการ
ฝึกงาน บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลการฝึกงาน และตัวอย่างแบบฟอร์มและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการฝึกงาน  ซึ่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
น ามาปรับใช้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 

คู่มือฉบับนี้อ้างอิงจากเอกสารทางวิชาการ   ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ   
พ.ศ. 2551  หากท่านประสงค์ข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถดาวโหลดได้ที ่http://bsq2.vec.go.th/document/doc4.html  
และแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  พ.ศ. 2557 (http://dvec.vec.go.th/Portals/43/Doc/1-
170%20มาตรฐานการจัดฯ%20วิภาค.ีpdf) 
  
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 มีนาคม  2561 
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หลักการฝึกงาน 
การฝึกงานเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ

สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา ซึ่งจัดด าเนินการโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการ
ฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับ
การปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศการท างานทางธุรกิจที่ต้อง
แข่งขันกันในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงาน รวมทั้งการท างานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงได้ก าหนดหลักการฝึกงาน ดังนี้ 

1. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพให้กับผู้ เรียนในระบบที่เน้นการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นหลัก 

2. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

3. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพ โดยเน้นการสร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

4. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพที่ ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือการน าไปสู่การประกอบอาชีพ ทั้งการจ้างงานและ
การประกอบอาชีพอิสระ 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เพ่ิมทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความ

เป็นจริงในสถานประกอบการและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน

อย่างมีเหตุผล 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการท างาน มีความภูมิใจในวิชาชีพ 
5. เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ส า นักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาก าหนด 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน 
ด้านผู้เรียน 

1. ได้รับประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาที่เรียน 
2. ได้ฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. สามารถคิดเป็น ท าเป็น จัดการและแก้ปัญหาได้ 
4. มีบุคลิกภาพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานอาชีพ 
5. มีข้อมูลในการเลือกสายงานเพื่อการประกอบอาชีพ 

ด้านสถานศึกษา 
1. สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน 
2. เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิจัย ฯลฯ 
3. บุคลากรได้เรียนรู้ระบบการท างานในสถานประกอบการ 
4. มีข้อมูลในการแนะแนวการเลือกสายงานเพ่ือการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน 

ด้านสถานประกอบการ 
1. มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพตามความต้องการโดยไม่ต้องฝึกเพ่ิมเติม 
3. ครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึกได้เพ่ิมทักษะในการสอนงาน 
4. ได้ก าลังคนเพ่ือสนับสนุนงานของสถานประกอบการ 
5. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย  คู่มือครูนิเทศก์  การฝึกงาน หน้าที่ 3 

นิยามศัพท์ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพและมาตรฐานใน

การจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

การฝึกงาน หมายถึง การเสริมสร้างประสบการณ์การประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ (การจัดการอาชีวศึกษาแบบปกติ) 

การฝึกอาชีพ หมายถึง การเรียนหรือการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ (การจัดการ
อาชีวศึกษาแบบทวิภาคี) 

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ตามหลักการที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 

สถานประกอบการ หมายถึง หน่วยงาน องค์กรภาครัฐหรือเอกชน และแหล่งวิทยาการ ที่ให้
ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการฝึกงานของผู้เรียน 

หัวหน้าสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
ครูที่ปรึกษา หมายถึง ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่

ผู้เรียน 
ครูประจ าวิชา หมายถึง ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาชีพ

ที่จัดฝึกงานในสถานประกอบการ 
ครูนิเทศก์ หมายถึง ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนใน

สถานประกอบการ 
ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

นักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา และบุคคลอ่ืนที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความอุปการะ

แก่ผู้เรียน และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษา และหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติ
ของผู้เรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกงานในสถานประกอบการ 

ผู้ควบคุมการฝึก หมายถึง ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงานกับ
สถานศึกษาในการจัดการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 

ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่สอนฝึกอบรม และประเมินผล
ผู้เรียนในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 



งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย  คู่มือครูนิเทศก์  การฝึกงาน หน้าที่ 4 

เงื่อนไขการฝึกงาน 
การจัดฝึกงานถือเป็นกระบวนการส าคัญส าหรับการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) จึงได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้
สถานศึกษาจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยมีเงื่อนไขในการด าเนินการ
ดังนี้ 

1. สถานศึกษาต้องจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

2. สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนฝึกงานในช่วงระยะเวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสมตั้ งแต่
ภาคเรียนที่ 4 ของระดับ ปวช. หรือภาคเรียนที่ 2 ของระดับ ปวส. โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี
และฝึกภาคปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาก่อนออกไปฝึกงาน หากสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนฝึกงานในภาค
เรียนปกติ ให้เพ่ิมเวลาเรียนต่อสัปดาห์ของรายวิชาเป็น 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ 

3. ให้มีการตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนเป็นรายวิชาเช่นเดียวกับรายวิชา
อ่ืนๆ ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนด 
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บทบาทหน้าที่ของครูนิเทศก ์
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและสถานประกอบการก่อนการนิเทศ 
2. จัดท าแผนการนิเทศ 
3. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกงานร่วมกับครูฝึก 
4. แจ้งข่าวสารที่ผู้เรียนควรทราบ 
5. นิเทศติดตามและประเมินผลระหว่างการฝึกงานของผู้เรียน 
6. รายงานผลการนิเทศการฝึกงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
7. จัดการสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการฝึกงาน 
8. ประเมินผลและตัดสินผลการเรียน 

 

การประเมินผลการฝึกงาน 
ด าเนินการประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นรายวิชาซึ่ง

ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ครูฝึกหรือครูผู้ควบคุมการฝึกและครูนิเทศก์
ร่วมกันก าหนดการประเมินผล (เช่น สัดส่วนการให้คะแนนระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงเวลาที่ประเมิน และอ่ืนๆ) 

สถานศึกษารวบรวมคะแนนจากสถานประกอบการและครูนิเทศก์ และด าเนินการให้
ระดับผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการประผล
การเรียนตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
0  หมายถึง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 

การให้คะแนนระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ประกอบด้วย คะแนน 2 ส่วน ดังนี้ 

1) สถานประกอบการ/ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก  จ านวน 50 คะแนน ได้แก่ 
1. แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน (สมุดบันทึกการฝึกงาน หน้าที่ 48)   

20 คะแนน (เอกสารหมายเลข 1)  
2. การแสดงความคิดเห็นต่อการฝึกงาน (สมุดบันทึกการฝึกงาน หน้าที่ 46)   

10 คะแนน (เอกสารหมายเลข 2) 
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3. ผลการฝึกประสบการณ์  (สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์เล่มเล็ก หน้าที่ 4)            
20 คะแนน  (เอกสารหมายเลข 3) 

2) ครูนิเทศก์/ครูประจ ารายวิชาฝึกงาน  จ านวน 50 คะแนน ได้แก่ 
1. การเข้าร่วมการปฐมนิเทศฝึกงาน (ใบลงทะเบียน)  5  คะแนน 
2. การเข้าร่วมการสัมมนาฝึกงาน (ใบลงทะเบียน)  5 คะแนน   

การสัมมนาการฝึกงานมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
    2.1 การน าเสนอ 
         2.1.1 ใช้ภาษาถูกต้อง ท่วงทีวาจาเหมาะสม เสียงดังฟังชัด 
         2.1.2 น าเสนอข้อมูลตรงประเด็นการสัมมนา 
         2.1.3 น าเสนอเป็นล าดับขั้นตอน กระชับ เข้าใจง่าย    
         2.1.4 เสนอปัญหาอุปสรรคและหรือข้อคิดเห็นเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
       2.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
         2.2.1 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
         2.2.2 ตอบค าถามตรงประเด็น 

3. แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ (สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์)     
10 คะแนน   (เอกสารหมายเลข 4) 

4. การน าเสนอการฝึกงาน ตามตัวแบบที่ก าหนดให้  (เอกสารหมายเลข 5**)     
10  คะแนน*  

5. รายงานการฝึกงาน ตามตัวแบบที่ก าหนดให้  (เอกสารหมายเลข 6**)  
10  คะแนน* 
5.1 รายงานการฝึกงาน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
         5.2.1 องค์ประกอบรูปเล่มของเอกสารเรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์ 
                 (ปก ค าน า สารบัญ เนื้อหา ภาพประกอบ เอกสารอ้างอิง) 
         5.2.2 ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
         5.2.3 ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา 
         5.2.4 การน าเสนอเป็นล าดับขั้นตอน กระชับ เข้าใจ 

6. แบบรายงานการนิเทศผู้เรียนฝึกงาน (เอกสารหมายเลข 7**)  
คิดเฉลี่ยจาก 30 คะแนน  เป็น  10  คะแนน* 
 

หมายเหตุ  * เอกสารหมายเลข 8  ให้สรุปคะแนนจากเอกสารหมายเลข 5-7 เป็นคะแนน
รายงาน  30 คะแนน  

   ** ครูนิเทศก์อาจเข้าพบที่สถานประกอบการ และหรือ ออนไลน์ และหรือ 
การโทรศัพท์ ร่วมกันอย่างน้อย 2 ครั้ง 



งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย  คู่มือครูนิเทศก์  การฝึกงาน หน้าที่ 7 

การสรุปรายงานผลการฝึกงาน 
ครูนิเทศก์ควรรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ เรียนและสถานประกอบการเพ่ือสรุปผลการ

ด าเนินการฝึกงานในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษา   โดยกรอกผลคะแนนลงในแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการฝึกงาน (*เอกสารหมายเลข 8)  
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เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
1. เอกสารหมายเลข 1  แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน  
2. เอกสารหมายเลข 2  การแสดงความคิดเห็นต่อการฝึกงาน  
3. เอกสารหมายเลข 3  ผลการฝกึประสบการณ์   
4. เอกสารหมายเลข 4  แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์  
5. เอกสารหมายเลข 5  ตัวแบบที่ก าหนดให้ในการน าเสนอการฝึกงาน     
6. เอกสารหมายเลข 6  ตัวแบบที่ก าหนดให้ในรายงานการฝึกงาน 
7. เอกสารหมายเลข 7  แบบรายงานการนิเทศผู้เรียนฝึกงาน 
8. เอกสารหมายเลข 8  แบบฟอร์มส่งผลการประเมินการฝึกงาน 
9. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 9.1  เอกสารหมายเลข 9  แบบประเมินผู้ เรียนฝึกงานในสถานประกอบการ 

(รายบุคคล)  โดยครูนิเทศก์  (ประเมินผู้เรียนฝึกงานในขณะที่นิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ 
แล้วน าส่งพร้อมเอกสารหมายเลข 7) 

 9.2  เอกสารหมายเลข 10  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ/
หน่วยงาน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  โดยสถานประกอบการ (ครูนิเทศก์ประเมินผู้เรียนฝึกงานใน
ขณะที่นิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ  และรวบรวมให้หัวหน้าแผนกวิชาส่งมอบงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคจีัดท ารายงานการนิเทศในภาพรวมของสถานศึกษา) 

 9.3  เอกสารหมายเลข 11  ท าเนียบครูฝึกในสถานประกอบการ (ครูนิเทศก์ส่งมอบให้
ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการเป็นผู้ด าเนินการ  และให้ผู้เรียนฝึกงานน าส่งครูนิเทศก์
รวบรวมส่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดท าท าเนียบครูฝึกในสถานประกอบการ) 

 9.3  เอกสารหมายเลข 12 หนังสือรับรองการฝึกงาน  (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ด าเนินการ  แล้วส่งมอบให้ครูนิเทศก์มอบผู้เรียนฝึกงาน) 

 9.4  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบรับผู้เรียนฝึกงาน (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ด าเนินการร่วมกับงานบริหารงานทั่วไปในการจัดท าและน าส่งสถานประกอบการ  หรือ มอบให้ผู้เรียน
ฝึกงานน าส่งสถานประกอบการ/ครูฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก) 

 9.5  แบบค าร้องขอฝึกงาน (ฝง.11)  ให้ผู้เรียนฝึกงานด าเนินการ  แล้วเสนอต่อครู
นิเทศก์/ครทูี่ปรึก รวบรวมและสรุปส่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 9.6  หนังสือส่งตัว  (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด าเนินการร่วมกับงานบริหารงาน
ทั่วไปในการจัดท าและน าส่งสถานประกอบการ  หรือ มอบให้ผู้เรียนฝึกงานน าส่งสถานประกอบการ/ครู
ฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก) 
 9.7  หนังสือขอบคุณ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด าเนินการร่วมกับงานบริหารงาน
ทั่วไปในการจัดท าและน าส่งสถานประกอบการ หรือ มอบให้ผู้เรียนฝึกงานน าส่งสถานประกอบการ/ครู
ฝึก/ผู้ควบคุมการฝึก 
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เอกสารหมายเลข 1  แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน 
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เอกสารหมายเลข 2  การแสดงความคิดเห็นต่อการฝึกงาน 
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เอกสารหมายเลข 3  ผลการฝึกประสบการณ์ 
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เอกสารหมายเลข 4  แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 
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เอกสารหมายเลข 5  ตัวแบบท่ีก าหนดให้ในการน าเสนอการฝึกงาน 
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เอกสารหมายเลข 6  ตัวแบบท่ีก าหนดให้ในรายงานการฝึกงาน 

 

การเขียนรายงานการฝึกงาน 

 

วิชา การฝึกงาน  รหัสวิชา ..............................   
 

ข้อปฏิบัติ   
 ให้เขียนรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดเท่านั้น 

 การเขียนรายงาน นักเรียนนักศึกษาต้องเขียนด้วยตนเองห้ามคัดลอกผู้อ่ืน ถึงแม้ว่าจะเป็น
ฝึกงานในสถานประกอบการเดียวกัน การเขียนรายงานต้องเขียนด้วยความคิดของตัวเอง การ
ลอกรายงานกัน จะมีผลท าให้คะแนนถูกตัดลดทอน  
 การส่งรายงานให้ส่งภายในสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกงาน ผู้ที่ส่งงานไม่ตรงเวลา จะถูกตัด
คะแนน และถ้าไม่ส่งรายงานการฝึกงาน ต้องฝึกงานใหม่เท่านั้น  
 การท ารายงาน ควรท าตั้งแต่เริ่มต้นการฝึกงาน จะได้เสร็จทันตามก าหนดเวลา   
 การเขียนรายงานการฝึกงานตามรูปแบบฉบับนี้ เป็นเอกสารทางวิชาการ จะต้องท าให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เนื้อหาส่วนใดที่คัดลอกจากอินเทอร์เน็ต นักเรียนจะต้องเปลี่ยนให้เป็นภาษา
ทางวิชาการ  
 รูปแบบการเขียนรายงาน ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH SarabunNew โดย
ใช้ขนาดตัวอักษรดังนี้ ชื่อบท ชื่อเรื่อง  ขนาด 18pt   เนื้อหาขนาด  16 pt   
 การเว้นขอบกระดาษให้ตั้งค่าดังนี้ 

เว้นขอบบน  1.5 นิ้ว 

เว้นขอบล่าง  1.0   นิ้ว 

เว้นขอบซ้าย  1.2 นิ้ว  (เผื่อไว้เข้าเล่มรายงาน) 
เว้นขอบขวา  1.0 นิ้ว 

 ปกรายงาน ให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีลวดลาย การเข้าเล่มให้เข้าแบบสันกาวเท่านั้น   
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รายงานการฝึกงาน 

วิชา การฝึกงาน 

รหัสวิชา………………………………… 

สถานท่ีฝึกงาน…………………………………………….. 
 
 
 
 

เสนอ 

ครูนิเทศ…………………………………………….. 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 

นาย/นางสาว………………………………….. 
รหัสประจ าตัว…………………….. 

ระดับ………………… ชั้นปีท่ี…… สาขาวิชา................................... 
 
 
 
 
 
 

รายงานการฝึกงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ชั้นสูง) 
แผนกวิชา…………………..วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

ภาคเรียนที่ ...... ปีการศึกษา .......... 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การฝึกงานครั้งนี้  เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ระดับ………………………......…         รหัส
วิชา…………………………… ข้าพเจ้าได้ เริ่มฝึกงานตั้ งแต่วันที่……………………………           ถึงวันที่  
......................................  จากการฝึกงานท าให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และทักษะใหม่ในการท างาน 
ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูนิเทศ  (ชื่อ-สกุลครูนิเทศ)………………………………………ที่ช่วยให้การฝึกงานของ
ข้าพเจ้า ส าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

 ขอขอบพระคุณ………(สถานประกอบการ  ครูฝึก  พี่เลี้ยง ฯลฯ )……………………………... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 ผลจากการฝึกงานในครั้งนี้   ข้าพเจ้าจะได้น าไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ และแนะน า
นักเรียนนักศึกษาศึกษารุ่นน้อง ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป  

 

          
ระบุชื่อนักศึกษา 

วันเดือนปี 
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บทคัดย่อ 
 

 การฝึกงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)             
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   1)เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาฝึกงาน  2)เพ่ือน าความรู้  
ความสามารถจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการท างานจริง  3)เพ่ือให้มีทักษะและประสบการณ์ในการ
ท างาน ณ สถานที่จริง  4)เพ่ือศึกษาขั้นตอนของการท างานของสถานประกอบการจริง 5)เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

สถานที่ในการฝึกงานของข้าพเจ้า คือ   ……………………………………………………………... ซึ่งตั้งอยู่
ที…่…………………………… เป็นสถานประกอบการประเภท………………………………………………………………...
ข้าพเจ้าได้ฝึกงานในต าแหน่ง………………………     ซึ่งท าหน้าที่  1)   .............2)………………3)……………… 

 ผลจากการฝึกงานในครั้งนี้ท าให้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ดังนี้ 
1)……………………….… 2)……………………………3)…………………………… 4)…………………………………….. 
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สารบัญ 

 
 

เร่ือง                        หน้า 

 

กิตติกรรมประกาศ         ก 

บทคัดย่อ           ข 

สารบัญ            ค 

สารบัญตาราง          ง 

สารบัญภาพประกอบ         จ 

 

บทที่  1  บทน า          1 

             1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของการฝึกงาน      

             1.2  วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน      
  

             1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกงาน 
    1.4 ระยะเวลาการฝึกงาน      

 

บทที่  2  เอกสารและการบูรณาการวิชาการที่เกี่ยวข้อง     XX 

             2.1……………………………………………..      

                     2.1.1……………………………………..      

                     2.1.2…………………………………….      

                     2.1.3  …………………………………..   

 
บทที่  3  ข้ันตอนการฝึกงาน        XX 

              3.1  การด าเนินการก่อนออกฝึกงาน 

              3.2  การด าเนินการระหว่างฝึกงาน 

     3.3  การด าเนินการเมื่อสิ้นสุดฝึกงาน 
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   สารบัญ (ต่อ) 

 
 

เร่ือง                     หน้า 

 

บทที่  4  ผลของการฝึกงาน         XX 

4.1  .................................................................. 
4.2  ................................................................. 

 

บทที่  5  สรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ      XX 

 5.1  .....................................................      
  

 5.2  ................................................................ 
 5.3 .................................................................. 

   5.3.1 ............................................................. 
   5.3.2 ............................................................ 
   
 

ภาคผนวก          XX 

 ภาคผนวก ก  ประวัติผู้ฝึกงาน 
 ภาคผนวก ข  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน 
 ภาคผนวก ค ภาพหน่วยงาน/การปฏิบัติงาน 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของการฝึกงาน 

         การฝึกงานเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา ซึ่งจัดด าเนินการโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน  ในภาคการผลิตและ/หรือภาคบริการ  หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการ ฝึกหัดหรือ
ฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะเวลาหนึ่ง  ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการ
ปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศการท างานทางธุรกิจที่ต้อง
แข่งขันกันในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงาน รวมทั้งการท างานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่าง ต่อเนื่อง 
ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือให้เป็น ไปตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงได้ก าหนดหลักการฝึกงาน ดังนี้  
 1. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพให้กับผู้เรียนในระบบที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก  
 2. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 3. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพ โดยเน้นการสร้างระบบเครือข่ายและการ  มีส่วนรวม
ในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น และเครือข่ายความ  ร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 4. เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้  ความสามารถ 
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือการน าไปสู่การประกอบอาชีพ ทั้งการจ้างงาน  และการประกอบ
อาชีพอิสระ 
 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้เข้าฝึกงาน ณ ..................................................................... ซึ่งได้
รับผิดชอบงานด้าน.....................................................  เพราะจะท าให้รู้ถึงสภาพการท างานด้าน
............................        ว่ามีข้ันตอนการท างานอย่างไร การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างไร การรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างานและจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างไร อันน าไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของสาขาวิชาที่
ก าลังศึกษาอยู่ โดยน าความรู้ที่เรียนมาใช้ในการฝึกงานอย่างแท้จริง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 

 1.   เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาฝึกงาน 
 2.  เพื่อน าความรู้ ความสามารถจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการท างานจริง 
 3.  เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์ในการท างาน ณ สถานที่จริง 
 4.  เพ่ือศึกษาข้ันตอนของการท างานของสถานประกอบการจริง 
 5. เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกงาน      

  ด้านผู้เรียน  
     1. ได้รับประสบการณจริงตามสาขาวิชาที่เรียน  
    2. ได้ฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
    3. สามารถคิดเป็น ท าเป็น จัดการและแก้ปัญหาได้ 
    4. มีบุคลิกภาพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานอาชีพ  
    5. มีข้อมูลในการเลือกสายงานเพ่ือการประกอบอาชีพ  
 ด้านสถานศึกษา  
    1. สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคลองกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
    2. เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิจัย ฯลฯ  
     3. บุคลากรได้เรียนรู้ระบบการท างานในสถานประกอบการ  
     4. มีข้อมูลในการแนะแนวการเลือกสายงานเพ่ือการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน  
 ด้านสถานประกอบการ  
    1. มีส่วนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  
     2. มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพตามความต้องการโดยไม่ต้องฝึกเพ่ิมเติม  
     3. ครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึกได้เพ่ิมทักษะในการสอนงาน  
    4. ได้ก าลังคนเพ่ือสนับสนุนงานของสถานประกอบการ  
    5. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 

1.4  ระยะเวลาการฝึกงาน 
 ระยะเวลาฝึกงาน ตั้งแต่วันที่............ เดือน.................... พ.ศ. ..............  ถึงวันที่........... เดือน
..................... พ.ศ. ............... รวมระยะเวลา ................. วัน เป็นจ านวน............... ชั่วโมง โดยฝึกงานใน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. วันละ 8 ชั่วโมง เป็นจ านวน .......... สัปดาห์ 
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บทที่  2 

เอกสารและการบูรณาการวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 ในการฝึกงานตามหลักสูตร…………………………………….ข้าพเจ้าได้ศึกษาวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และได้ด าเนินการฝึกงาน ซึ่งสถานที่ในการฝึกงานของข้าพเจ้าคือ……(ชื่อสถานประกอบการ/
หน่วยงาน)……. ตั้งอยู่ที่...…………………..……………..........…………..                   ตลอดระยะเวลาการ
ฝึกงานข้าพเจ้าได้บูรณาการการฝึกงาน ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา และรายวิชาดังต่อไปนี้   

 วิชามนุษยสัมพันธ์  
 หลักการมีมนุษยสัมพันธ์ 

มนุษยสัมพันธ์ คือ การติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์ด้วยสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอ่ืน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรักใคร่นับถือและความร่วมมือที่ดีต่อกัน 

มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกันในการท างานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในการ
ท างานก็คือ สร้างความราบรื่นในการท างานร่วมกัน  สร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคี ก่อให้เกิด
ความรักใคร่และความส าเร็จในการท างานร่วมกัน เป็นปัจจัยที่ช่วยเพ่ิมผลผลิต และเป็นเครื่องมือช่วยใน
การแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง 

หลักของมนุษยสัมพันธ์คือ การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยใช้หลักปฏิบัติที่ว่า
เมื่อเราต้องการสิ่งใด ผู้อ่ืนก็มีความต้องการสิ่งนั้นเช่นกัน ส่วนในด้านจิตใจก็ให้ยึดหลักที่ว่าเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา โดยมนุษยสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์  จิตวิทยา จิต
วิเคราะห์ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เรื่องยาก  เมื่อท าได้แล้วจะอ านวยประโยชน์ให้กับการ
ด ารงชีวิต ครอบครัวและการท างาน ส าหรับในด้านการท างานนั้นมีข้อที่ควรปฏิบัติคือ 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในองค์กร 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพ่ือนร่วมงาน   การเอาใจใส่เพ่ือนร่วมงาน  การ
ปรับตัวเองให้เข้าได้กับเพ่ือนร่วมงาน 

การควบคุมพฤติกรรมและเจตนารมณ์ผู้อ่ืน เมื่อต้องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงานมีสิ่งที่ควรต้องปฏิบัติคือ  การสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงาน  การสร้างความเป็นมิตร  
มองหาส่วนดีและยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน   ค านึงถึงเสมอว่าเพ่ือนร่วมงานทุกคนเป็นผู้มี
คุณค่า การสั่งหรือติดต่องานไม่ควรใช้วิธีพูดผ่านกับคนอื่น 
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วิธีการสร้างเสน่ห์ในบุคลิกภาพ การเป็นคนมีเสน่ห์จะช่วยให้บุคคลที่อยู่รอบข้างอยากเข้า
มาชิดใกล้ และปรารถนาจะร่วมงานด้วย การสร้างเสน่ห์สามารถท าได้โดย การใช้น้ าเสียงหรือค าพูด การ
แสดงออกทางร่างกาย  การใช้ภาษากายที่เหมาะสม  การพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างาม การแต่งกายให้
เหมาะสมกับกาลเทศะและการมีความม่ันใจในตนเอง 

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานในองค์กรผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องการสื่อสารเพ่ือร่วมกันด าเนินงานให้บรรลุภารกิจขององค์กร โดย
ผู้บังคับบัญชาจะท าหน้าที่อ านวยการให้นโยบายและข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่พนักงาน 
และในทางตรงกันข้ามก็ต้องรับฟังข่าวสารข้อมูล ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของพนักงาน เพ่ือให้
สามารถประสานงานในการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ในการวินิจฉัยตัดสินใจก็
เป็นหน้าที่ๆส าคัญประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาและเป็นศิลปะอันหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารควรต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการวินิจฉัยสั่งการที่ เกิดขึ้น  
ภาระหน้าที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการสั่งการ โดยในการสั่งการนั้นสามารถท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น
การสั่งงานด้วยวาจาและการสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม และยังสามารถสั่ง
โดยใช้การบังคับหรือออกค าสั่ง  การสั่งงานแบบขอร้อง การสั่งงานแบบแนะน า การสั่งงานแบบ
อาสาสมัคร ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวผู้บริหารจะเลือกใช้การสั่งงานแบบใด 

หลักปฏิบัติในการเป็นผู้ช่วยที่ดี การปฏิบัติตัวเป็นผู้ช่วยที่ดีนั้นจะใช้หลัก 3 ประสานก็คือ มือดี 
ใจดี ความคิดดี   ซึ่งมือดีก็คือมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและลักษณะท่าทางดี  ใจ
ดีก็คือมีความม่ันคงทางจิตใจ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน  ส่วน
คิดดีก็คือ มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักกาลเทศะ รู้จักช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารและเป็นผู้รู้จักประมาณตน 

ข้าพเจ้าได้น าหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน  ตรงต่อเวลา ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อม
ถ่อมตน อาสาท างาน และไม่เกี่ยงงาน  

 วิชาคอมพิวเตอร์พิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 

 โปรแกรม Microsoft Word 

 โปรแกรม Microsoft Excel  
 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 ……………………………… 

 วิชาภาษาอังกฤษ 

 วิชาคณิตศาสตร์ 
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 วิชาการบัญชี 
 ……………………………. 
 ……………………………. 
 ……………………………. 

 วิชาการเลขานุการ 

 ……………………………. 
  ……………………………. 
 ……………………………. 

 วิชาการขาย 

  ……………………………. 
  ……………………………. 
 ……………………………. 
 การบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        การฝึกงานในครั้งนี้  ข้าพเจ้าได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ดังนี้  (ให้เพิ่มกิจกรรมที่ท าในสถานประกอบการและเติมความ
สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เช่น 

 
 
 
 

กิจกรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัว 

( ตั ว อย่ า ง )  พิ ม พ์ ง าน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ใช้กระดาษพิมพ์ถูกต้อง 

และไม่สิ้นเปลือง 

เพ่ิมพูนทักษะอาชีพ สามารถวาง
แผนการท างานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(ตัวอย่าง)การท าบัญชี  
 

ใช้สมุดบัญชี และลง
รายการบัญชีได้ถูกต้อง
สวยงาม และไม่
สิ้นเปลือง 

เพ่ิมพูนทักษะอาชีพ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

...................... .......................... ...................... ........................ 

...................... .......................... ...................... ........................ 

(ให้นั ก เรี ยน เขียนวิชาที่ สอดคล้องกับ

สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา ที่น ามาบูรณาการ

กับรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ

แห่งนี้ มีอะไรบ้าง ให้นักเรียนเขียนเป็น

ข้อๆ) 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการฝึกงาน 

 ในการด าเนินการฝึกงานตามหลักสูตร…………………. รายวชิาฝึกงาน รหัสวิชา…………… ข้าพเจ้า
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 การด าเนินการก่อนออกฝึกงาน 

 การด าเนินการระหว่างฝึกงาน 

 การด าเนินการเมื่อสิ้นสุดฝึกงาน    ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 การด าเนินการก่อนออกฝึกงาน 

 ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานประกอบการที่จะไปฝึกงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา และงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และรุ่นพี่  

 ศึกษาเส้นทางการเดินทางจากบ้านไปที่ท างาน โดยค านึงถึงความสะดวก และประหยัด  
 ศึกษางานและวิธีการท างานในสถานประกอบการ  โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานให้ตรงกับ

รายวิชาที่เรียนให้มากท่ีสุด เพ่ือจะได้เพ่ิมประสบการณ์ในการท างาน  
 ติดต่อสถานประกอบการด้วยตัวเอง  เพ่ือขอเข้าฝึกงาน  
 แจ้งข้อมูลการติดต่อสถานประกอบการให้หัวหน้าแผนกวิชาทราบ 

 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานไปให้สถานประกอบการ และน าใบตอบรับการฝึกงาน
มาส่งให้กับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือออกหนังสือส่งตัวไปฝึกงาน 

 เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน  
 เข้ารับการฝึกงานตามวันเวลาที่ก าหนด  

 การด าเนินการระหว่างฝึกงาน 

 ลงชื่อปฏิบัติงานที่สถานประกอบการก่อนเวลาเข้างาน อย่างน้อย 15  นาที 
 รอฟังค าสั่งจากผู้ควบคุมการฝึกงาน 

 ปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ควบคุมการฝึกงาน 

 เก็บงาน ดูแลความสะอาดของโต๊ะท างาน  
 เลิกงานตามเวลาที่สถานประกอบการก าหนด  

 การด าเนินการเมื่อสิ้นสุดฝึกงาน     
 รายงานตัวพร้อมส่งรายงานการฝึกงานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกงาน 

 เข้ารับการสัมมนาฝึกงาน เพ่ือน าเสนอผลการฝึกต่อคณะกรรมการ 
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บทที่  4 

ผลของการฝึกงาน 

 

 ในการฝึ ก งานของข้ าพ เ จ้ า ……………………………………………ได้ ฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ในสถาน
ประกอบการ……………………………………….ซึ่งได้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่………...ถึงวันที่ ……………………… 
ดังรายการปฏิบัติงานดังนี้ 

 การบันทึกงานในแต่ละสัปดาห์ 
 ผลการฝึกงานในแต่ละสัปดาห์ 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 การบันทึกงานในแต่ละสัปดาห์ 
4.1.1  การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่…………………ถึงวันที่…………………… 

มีรายการปฏิบัติดังนี้  (นักเรียนจะต้องเขียนรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ โดยสรุป 
ของ  1 สัปดาห์ ตลอดจนครบการฝึกงาน) 

4.1.2  การปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่…………………ถึงวันที่…………………… 

มีรายการปฏิบัติดังนี้  ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ผลการฝึกงานในแต่ละสัปดาห์ 
4.2.1 ผลการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่………………ถึงวันที่…………………… 

มีผลการปฏิบัติดังนี้  (นักเรียนจะต้องเขียนรายละเอียดผลของการปฏิบัติงาน โดยสรุปของ 1 สัปดาห์ 
ตลอดจนครบการฝึกงาน) 

4.2.2 ผลการปฏิบัติงานในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่………………ถึงวันที่…………………… 

มีผลการปฏิบัติดังนี้   
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 

 สรุปผลการฝึกงาน 

 จากการฝึกงานตลอดหลักสูตร..............................................เป็นระยะเวลา…………………..ตั้งแต่
วันที่………...............................…ถึงวันที่…………………………จากการฝึกงานครั้งนี้ ท าให้ข้าพเจ้าได้มี
ความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น และได้มีการน าความรู้จากการเรียนวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชา...............มา
ประยุกต์ใช้กับงานที่ท า รู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และการได้รับ
ค าแนะน าจากผู้ควบคุมการฝึกงานเป็นบางครั้ง ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง ๆ ท าให้ข้าพเจ้าได้ฝึก
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ให้ความเคารพต่อทุกคน รู้จักการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท าให้รู้ระบบการ
ท างานของการปฏิบัติงานจริง  
 ดังนั้นการฝึกงานนั้นเราให้ความส าคัญมาก เพราะถือเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
ความสามารถของเราได้ ได้รู้ว่าความสามารถที่เราเรียนมามีประโยชน์ต่อการท างานมากน้อยเพียงใด 
เมื่อเราส าเร็จการศึกษาไปพร้อมเข้าสู่โลกการท างาน เราจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างแท้จริง 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน 

 1.   ได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการท างานจริง 
 2.  ได้รู้จักการท างานขององค์กร.....(ชื่อสถานประกอบการ)........  มีข้ันตอนการท างานอย่างไร 
 3.  ท าให้เราได้มีความรู้ ความอดทน และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และหน้าที่ที่ได้รับ 
 4.  ได้รู้ถึงปัญหาของงานและแนวทางในการแก้ไข 
 5. ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ก่อนการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนดไว้ 

 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาอุปสรรคที่พบ มีดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
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 ข้อเสนอแนะในการน าวิชาความรู้จากการฝึกงานไปประกอบอาชีพ 

    การใช้ความรู้ในรายวิชาที่ได้เรียนมาไปพัฒนาตนเอง ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ 
ความสามารถ การปฏิบัติต่อสังคม ด้านการบริหารงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้
ข้าพเจ้าต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา โดยข้าพเจ้าต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น 
เพราะในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าต้องทันต่อเหตุการณ์ และมีการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพเพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพ่ือข้าพเจ้าจะได้น าความรู้ไปใช้ในการท างาน 
 ดังนั้น จึงขอแนะน าให้รุ่นน้องหรือผู้ที่ศึกษาอยู่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา การฝึก
ทักษะวิชาชีพเพ่ิมเติมให้มาก เพ่ือที่จะได้ออกไปฝึกงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้ในการท างานในอนาคต และที่ส าคัญอยากให้
รุ่นน้องที่ฝึกงานมีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ศึกษารายละเอียดของงานที่เราจะไป
ฝึกให้ดี ว่ามีลักษณะงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ก าลังศึกษาหรือไม่ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการน า
ทักษะวิชาชีพที่เราได้ศึกษาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพไปประยุกต์กับการ
ปฏิบัติในหน่วยงานจริง และหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ ก็ตามระหว่างฝึกงาน ควรที่จะซักถามถึงข้อ
สงสัยและแนวทางแก้ไขเบื้องต้นกับผู้ควบคุมการฝึกงาน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกงานที่มีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

ประวัติผู้ฝึกงาน 
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ภาคผนวก  ข 

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพหน่วยงาน/การปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 1 :   ...........................................(บรรยาย).......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 :   ...........................................(บรรยาย).......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3 :   ...........................................(บรรยาย).......................................... 
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CD ข้อมูล ดังนี้ 

- ไฟล์รายงานรูปเล่ม (.doc) 

- ไฟล์รูปภาพขณะฝึกงาน (.jpg) 

- ไฟล์ Power point น าเสนอ

ผลการฝึกงาน  (.ppt) 
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เอกสารหมายเลข 7  แบบรายงานการนิเทศผู้เรียนฝึกงาน 
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บนัทึกการนิเทศ ...................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

(กรณีมีปญัหา)  การแกป้ญัหาเบื้องต้น.................................................................................................................................................

ลงนาม...............................................ครูประจ าวชิา/ครูนิเทศ

       (..................................................)

ลงนาม...............................................ผู้ควบคุมการฝึก

       (..................................................)

ความเหน็หวัหน้าแผนกวขิา...................................................................................................................................................................

ลงนาม...............................................หวัหน้าแผนกวชิา

       (..................................................)

รายงานการนิเทศ

แบบรายงานการนิเทศผู้เรยีนฝึกงานในสถานประกอบการ

ชื่อ-สกลุท่ี

หวัขอ้การนิเทศ

ขอ้เสนอแนะ

ชื่อสถานประกอบการ.........................................................................ชื่อผู้ครบคุมการฝึก/ครูฝึก.........................................................

ภาคเรียนท่ี………….....ปกีารศึกษา……………..........ระดับชั้น......................ประเภทวชิา................................สาขาวชิา……….......…….

รหสัวชิา...............................ชื่อวชิา....................................................................นิเทศคร้ังท่ี..........วนั/เดือน/ป.ี.................................



งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย  คู่มือครูนิเทศก์  การฝึกงาน หน้าที่ 39 

เอกสารหมายเลข 8  แบบฟอร์มส่งผลการประเมินการฝึกงาน 

 
 
 
 
 

สถานประกอบการ รวมคะแนน
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ทกั
ษะ

อา
ชีพ

ปฐ
มนิ

เท
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สมั
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นิเ
ทศ
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าน

ลงชื่อ......................................

(นายอนสิุษฐ  ประเสริฐดี)

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ .................................. ลงชื่อ......................................

(.....................................................) (นางสาวภัชราภร  พิมพา)

หัวหนา้แผนกวิชา............................... หัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล

ลงชื่อ...........................................ครูนเิทศก์/ครูที่ปรึกษา
                  (...............................................)

แบบฟอร์มสง่ผลการประเมินการฝึกงาน

ภาคเรียนที ่…..  ประจ าปีการศึกษา …...   ระดบัชั้น  ………….   สาขางาน…………….  แผนกวิชา………….

ฝึกงานในสถานประกอบการ ระหว่างวันที ่…… เดอืน.............พ.ศ. ........  ถึง วันที ่….. เดอืน...............พ.ศ. ........

ที่ รหสัประจ าตวั ชื่อ - นามสกุล

สถานศึกษา

เกรด
100
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9. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง: 9.1  เอกสารหมายเลข 9  แบบประเมินผู้เรียนฝึกงานใน
สถานประกอบการ (รายบุคคล)   

 

ชื่อสถานประกอบการ.........................บริษทั สวสัดี จ ากดั .............................................................................................................

ชื่อผู้เรียน........นางสาวแสนดี  เขยีนสวย  ......................ระดับชั้น/แผนกวชิา.................ปวส. 1/1 บช.........................................

ครูนิเทศใส่คะแนน จากเกณฑ์ดังนี้     คะแนน  :     2 ดี       1 ปานกลาง       0 ปรับปรุง

รายการประเมิน คะแนน หมายเหตุ

1. พฤติกรรมลักษณะนิสัย

    1.1 มีระเบยีบวินัย 2

    1.2 มีความรับผิดชอบ 2

    1.3 ตรงต่อเวลา 1

    1.4 อยูร่่วมกับผู้อื่นได้ 0

    1.5 มีมุนษยสัมพันธ์ 0

    1.6 มารยาทดี 1

    1.7 แต่งกายเรียบร้อย 2

    1.8 วาจาสุภาพ 2

    1.9 มีน้ าใจ 1

    1.10 รักในองค์กร 2

    รวม  (คะแนนรวม x 10 / 20 = คะแนนเต็มสุทธ)ิ 13 6.5

2. การบันทึกและรายงานการปฏบัิติงาน

    2.1 จดบนัทกึตัวบรรจง อ่านเขา้ใจง่าย 2

    2.2 บนัทกึเปน็ประจ าสม่ าเสมอ 2

    2.3 บนัทกึเนื้อหาสาระสมบรูณ์ครบทกุรายการ 2

    2.4 เก็บรักษาสมุดบนัทกึอยูใ่นสภาพดี สะอาด เรียบร้อย 2

    2.5 มีการสรุปความรู้จากการฝึกอาชพี 2

    2.6 มีการบนัทกึปญัหาและอุปสรรคการท างาน 2

    2.7 มีขอ้เสนอแนะการท างานหรือการปรับปรุงแก้ไข 2

    2.8 มีการบนัทกึการพัฒนางานตามทีค่รูฝึก/ครูนิเทศกฺแนะน า 1

    2.9 น าสมุดบนัทกึใหค้รูฝึกลงลายมือชอืครบทกุรายการ 1

    2.10 น าสมุดบนัทกึใหค้รูนิเทศก์ลงลายมือชือ่ครบถว้น 2

    รวม  (คะแนนรวม x 10 / 20 = คะแนนเต็มสุทธ)ิ 18 9

3. การปฏบัิติงาน

    3.1 ปฏบิติังานถกูต้องตามขัน้ตอน 2

    3.2 ปฏบิติังานด้วยความละเอียดรอบคอบและค านึงถงึความปลอยภยั 2

    3.3 ต้ังใจเรียนรู้การฝึกอาชพีจากครูฝึก 2

    3.4 ใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ตามหลักการและกระบวนการ 2

    3.5 ใชท้รัพยากรและวัสดุในการปฏบิติังานอยา่งประหยดัคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 2

    3.6 ปฏบิติังานโดยค านึงถงึการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2

    3.7 ปฏบิติังานร่วมกับผู้อื่นได้ 2

    3.8 แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ร่วมงาน 2

    3.9 ตรวจสอบผลการปฏบิติังาน 2

    3.10 จดัการสถานทีป่ฏบิติังานหลังจากเสร็จส้ินภาระกิจ 1

    รวม  (คะแนนรวม x 10 / 20 = คะแนนเต็มสุทธ)ิ 19 9.5

ขอ้เสนอแนะต่อผู้เรียน............................................................................................................................................................................

แบบประเมินผู้เรยีนฝึกงานในสถานประกอบการ (รายบุคคล)

          ลงชือ่............................................................. ผู้เรียน               ลงชือ่............................................................. ครูนิเทศก์

                        (นางสาวแสนดี  เขยีนสวย)                                                 (นางสาวกรุณา  ปราณี)
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9. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง: 9.2  เอกสารหมายเลข 10  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ/หน่วยงาน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน   

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
       แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงาน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

1. ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน................................................................................................................................................. 
2. ที่ตั้ง................................................................................................................................................................................................ 
3. ต าแหน่งหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถาม.............................................................................................................................................. 
4. รับผู้เรียนฝึกงานประเภทวชิา.............................................สาขาวิชา................................................สาขางาน........................... 
    หลักสูตร.......................................................................................................ปีการศึกษา............................................................... 

ตอนที่  1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ    (   )  ชาย  (   )  หญิง 

2. อาย ุ   (   )  ต่ ากว่า  30  ปี (   )  30 – 39 ป ี          (   )  40 – 49  ป ี              (   )  50 ปี  ขึ้นไป 

3. อาชีพ  (   )  รับราชการ          (   )  เกษตรกร               (   )  ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว   
      (   )  รับจา้ง  (   )  ลูกจ้าง              (   )  อื่น ๆ (ระบุ)..............................  

ตอนที่  2  กรุณาท าเครื่องหมาย  /  ในช่องระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียน   
ระดับความพึงพอใจ  5  =  มากที่สุด    4  =  มาก     3  =  ปานกลาง      2  =  น้อย    1  =  น้อยที่สุด    

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์      
1 มีความตรงต่อเวลา      
2 มีความรับผิดชอบ      
3 มีสัมมาคารวะ      
4 มีความซ่ือสัตย ์      
5 แต่งกายสุภาพเหมาะสม      
6 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ      
 ด้านสมรรถนะหลักและทั่วไป      
7 มีความรู้และทักษะการสื่อสาร      
8 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
9 มีการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน      
10 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้      
11 สามารถแกป้ัญหาได้อย่างเป็นระบบ      
12 มีทักษะในการคิดค านวณ      
13 สามารถจัดการและพัฒนางานได้      
 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ      

14 น าความรู้ประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง      
15 น าทักษะประยุกต์สูก่ารปฏิบัติจริง      
16 น าความรู้ประยุกต์สู่งานอาชพีได้      
17 น าทักษะประยุกต์สู่งานอาชีพได ้      
18 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภยั      

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................................. 
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9.  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง:  9.3  เอกสารหมายเลข 11  ท าเนียบครูฝึกในสถานประกอบการ 
  

 
 

 
 
 
 

ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมลูตามแบบส ารวจให้ครบทุกข้อ  เพือ่ให้วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

           ด าเนินการจัดท าท าเนียบครูฝึกวชิาชีพในสถานประกอบการให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องสมบูรณ์

บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที ่........................................................................................................

การศึกษาสูงสุด .................................................................................................................................................................

ประสบการณ์ในอาชีพ .............................. ปี

คหกรรม ออกแบบ การบัญชี

อาหารและโภชนาการ วจิิตรศิลป์ การเลขานุการ
แฟชั่นและส่ิงทอ คอมพวิเตอร์ธรุกจิ อืน่ๆ ...............................................

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูทีใ่หค้วามร่วมมือในการกรอกข้อมูล

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เป็นครูฝึกวชิาชีพในสาขาวชิา .......................................................................................................................................

ท าเนียบครูฝึกในสถานประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั

ชื่อ - สกลุ.............................................................................................................................................................................

ต าแหน่ง....... ......................................................................................................................................................................

ทีต้ั่ง ......................................................................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................................................

ชื่อบริษทั ............................................................................................................................................................................

ความเชี่ยวชาญ .................................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ ..........................................................เบอร์โทรสาร .................................................................................

           DVEC 11

รูปถ่ายหน้าตรง
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9.3  เอกสารหมายเลข 12 หนังสือรับรองการฝึกงาน 
 

ที่ 008/2561 

 
 

หนังสือรับรองการฝึกงาน 
          
 

ขอรับรองว่า  

นางสาวปวีณา  นามโคตร 

ได้ผ่านการฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน (ปวช.) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการบัญชี 

ณ  ที่ท าการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย 
ที่ตั้ง  178/8  หมู่ 1  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต าบลลานหอย  อ าเภอบ้านด่านลายหอย  จังหวัดสุโขทัย 

ระยะการฝึกงาน 16 ตุลาคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ านวน  720  ชั่วโมง 

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นส าคัญ 
 

ออกให้ ณ วันที่  16  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 
 

          
              

 (นางเพทาย    ซ่ือสัจจพงษ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  

 

 


