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คาํนํา 

 ดว้ยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลยัเทคนิคพงังา ไดจ้ดัทาํสมดุบนัทึก

การฝึกงาน ฝึกอาชีพ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียน นกัศึกษา ในการรายงานการฝึกงาน 

ฝึกอาชีพตามแนวทางของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ไดก้าํหนดโครงสรา้งหมวดวิชาชีพ 

กลุ่มฝึกงาน/ฝึกอาชีพ/โครงการ/โครงการวิชาชีพ เพือใหผู้เ้รยีนไดมี้ความรู ้ทกัษะ และคณุธรรม จรยิธรรม

ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างครบวงจรตรงตามมาตรฐานสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

สามารถวิเคราะหว์างแผนดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนจากการทาํงาน และพฒันาคุณลกัษณะทีพงึ

ประสงคใ์นการทาํงานรว่มกบัผูอื้นไดอ้ย่างมีความสขุ 
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ข้อมูลเกียวกับสถานศึกษา 

 

ชอืสถานศึกษา  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 

ทตัีง     ถนนเพชรเกษม  ตาํบลทา้ยชา้ง  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัพงังา 

    รหสัไปรษณีย ์  

เบอรโ์ทรศัพท ์  -  

เบอรโ์ทรสาร   -  

Website   www.pntc.ac.th 

คาํขวัญ   เล็กแต่เยียม  เปียมคณุภาพ 

ปรัชญา   วิชาการเดน่  เนน้คณุธรรม  ทกัษะสงูลาํ  นาํทางอาชีพ 

วิสัยทศัน ์  “วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาทีมุ่งเน้นผลิต และ 

พัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสายปฏิบตัิการ ดา้นไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมท่องเทียว สู่ความเป็นเลิศในระดับ

ภมิูภาคอาเซยีน” 

พนัธกจิ   พนัธกิจที  ผลิตกาํลงัคนดา้นอาชีวศกึษา 

    พนัธกิจที  พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาใหมี้สมรรถนะ 

    พนัธกิจที  พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นอาชีวศกึษาอย่างตอ่เนือง 

    พนัธกิจที  พฒันาระบบบริหารจดัการใหท้นัสมยั 

    พนัธกิจที  ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้อือตอ่การเรยีนรู ้คูค่ณุธรรม 

    พนัธกิจที  บรกิารชมุชนดว้ยกลไกอาชีวศกึษา 
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ความหมายของการฝึกงาน ฝึกอาชีพ 

การฝึกงาน หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรูเ้พิมทักษะและประสบการณใ์หผู้เ้รียนมีความรู้

ความเขา้ใจในการปฏิบตัิงานจริง เพือใหเ้กิดทกัษะและความสามารถในการทาํงานทีดีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 

 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 ไดใ้ห้ความหมายของการฝึกอาชีพ 

หมายถึง การใหห้รือเพิมพูนความรู ้ฝีมือ และทัศนคติทีจะทาํใหผู้ร้ับการฝึกสามารถทาํงานในสาขา

อาชีพทีรบัการฝึกไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ โดยไมมี่การเรยีกคา่ฝึกหรือค่าตอบแทน 

 

ความสาํคัญของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

  การฝึกงาน ฝึกอาชีพ เป็นกระบวนการหนึงการจดัการเรียนรูเ้พือฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การ

จดัการการเผชิญสถานการณแ์ละการประยกุตค์วามรู ้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณ ์ฝึกปฏิบติัให้

ทาํได ้คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิต หรือภาคบริการ

หลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนรูภ้าคทฤษฎีและการฝึกหดัปฏิบตัิเบืองตน้ในสถานศกึษาแลว้ระยะหนึง เพือเปิด

โอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสัการปฏิบตัิงานอาชีพ เครืองมอื เครืองจกัรอปุกรณที์ทนัสมยัและบรรยากาศการ

ทาํงานทางธุรกิจทีตอ้งแข่งขันในการรกัษาคุณภาพ และมาตรฐานของงาน ซงึจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้

จากประสบการณ์จริง เกิดการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือง เกิดความมันใจ มีเจตคติทีดีในการทาํงานและการ

ประกอบอาชีพในสาขานนัๆ  การฝึกงาน/ฝึกอาชีพจงึเป็นเครืองมอืสาํคญัของการอาชีวศึกษาในการผลิต

แรงงานเขา้สู่อาชีพอย่างมีคณุภาพ ตามความตอ้งการตลาดแรงงานตามมาตรา 6 ในพระราชบญัญตัิ

การอาชีวศึกษา ในด้านวิชาชีพทีสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแผนการศึกษา

แห่งชาติ เพือผลิตและพัฒนากาํลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 

รวมทงัเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพใหส้งูขึนเพือใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

โดยนาํความรูท้างทฤษฎีอันเป็นสากลและภมิูปัญญามาพฒันาผูร้บัการศกึษาใหมี้ความรู ้ความสามารถ

ในทางปฏิบตัิ และมีสมรรถนะจนสามารถนาํไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ฏิบติัหรือผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระได ้
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วัตถุประสงคข์องการฝึกงาน ฝึกอาชพี 

 1. เพือใหผู้เ้รียนไดเ้พิมทกัษะสรา้งเสริมประสบการณ ์และพฒันาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริง

ในสถานประกอบการ  

 2. เพอืใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้งึสภาพปัญหา และวิธีการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขนึอย่างมีเหตผุล 

 3. เพอืใหผู้เ้รยีนมีความรบัผิดชอบ มีระเบียบวนิัย และการทาํงานรว่มกบัผูอื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. เพอืใหผู้เ้รยีนมีเจตคติทดีีในการทาํงาน มีความภมิูใจในวิชาชีพ เพือเป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพภายหลงัจากสาํเรจ็การศกึษาอนัจะนาํไปสู่การประกอบอาชีพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. เพือสรา้งสัมพนัธภาพทีดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และหน่วยงานรฐับาลใน

การพฒันาบคุลากรทีมีคณุภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 6. เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรทีสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษากาํหนด 

 

หลักการฝึกงาน ฝึกอาชีพ 

 เพือใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของนักเรียน 

นกัศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จึงไดก้าํหนดหลกัการฝึกงาน ฝึกอาชีพดงันี  

 . เป็นการจดัฝึกประสบการณง์านอาชีพใหผู้เ้รยีนในระบบเนน้การศกึษาในสถานศกึษาเป็นหลกั 

 . เป็นการจัดฝึกประสบการณ์งานอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู  

 . เป็นการจัดฝึกประสบการณง์านอาชีพ โดยเนน้การสรา้งระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน

การจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชมุชน ทอ้งถิน และเครือข่ายความร่วมมือทงัในประเทศ 

และต่างประเทศทงันใีหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา 

  . เป็นการจดัฝึกประสบการณง์านอาชีพทีใหค้วามสาํคญัในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพือการนาํไปสู่การประกอบอาชีพทงัการจา้งงานและการประกอบอาชีพ

อิสระ 
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ประโยชนท์ไีด้รับจากการฝึกงาน ฝึกอาชีพ  
 

ผู้เรยีน 

 1.ไดร้บัประสบการณจ์ริงตามสาขาวิชาทีเรยีน 

 2. ไดฝึ้กทกัษะวิชาชีพและทกัษะชีวิต มีความมันใจการปฏิบตัิงานมากขึน 

 3. สามารถคิดเป็น ทาํเป็น จดัการและแกปั้ญหาได ้

 4. สรา้งเสริมการมีบคุลิกภาพทีดี และการวางตวัทีเหมาะสม 

 5. ฝึกฝนใหเ้ป็นคนทีมีความรบัผิดชอบตอ่ภาระหนา้ที 

 6. มีขอ้มลูในการเลือกสายงานเพือการประกอบอาชีพ 

สถานศกึษา 

 1. สามารถผลิตผูส้าํเรจ็การศกึษาทีมีคณุภาพสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 2. เกิดความรว่มมอืกนัในการพฒันาทางวิชาการ พฒันาหลกัสตูร พฒันางานวิจัย 

 3. บคุลากรไดเ้รียนรูร้ะบบการทาํงานในสถานประกอบการ 

 4. มีขอ้มลูในการเลือกสายงานเพือการประกอบอาชีพแก่ผูเ้รียน 

สถานประกอบการ 

 1. มีส่วนรว่มในการจดัการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

 2. มีโอกาสในการคดัเลือกบคุลากรทีมีคณุภาพตามความตอ้งการ 

 3. ครูฝึก ผูค้วบคมุการฝึกไดเ้พิมทกัษะในการสอนงาน 

 4. ไดก้าํลังคนเพอืสนบัสนนุงานของสถานประกอบการ 

 

การนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ 

 การนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ครูนิเทศ ติดตาม และใหข้้อแนะนาํ  ดา้น  คือ  

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมีข้อกําหนดใน      

การนิเทศ ดงันี 

 . การไปนิเทศผูเ้รยีนในสถานประกอบการตามแผนการฝึก โดยแบ่งเป็น  กรณี คือ 
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  .  การนิเทศในประเทศ ใหค้รูนิเทศไปนิเทศในสถานประกอบการ แห่งละไม่นอ้ยกว่า  

ครงัตอ่ภาคเรียน 

  .  กรณีร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับต่างประเทศ การนิเทศอาจแบ่ง

ออกเป็น  วิธี ดงัน ี

   ( ) ใหค้รูนิเทศไปนิเทศอยา่งนอ้ยหนึงครงัต่อภาคเรียน 

   ( ) ใหภ้าคีเครือข่ายในตา่งประเทศเป็นผูนิ้เทศแทนตอ่ภาคเรยีน 

   ( ) ใหใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศต่างประเทศอย่างสมาํเสมอ 

 . การไปนิเทศการฝึกอาชีพใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกทีจดัทาํขึน หากการฝึกอาชีพไม่ครบถว้น

สถานศกึษาตอ้งจดัการฝึกอาชีพใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคส์าขาวิชา 
 

การวัดผลและประเมนิผลสมรรถนะการฝึกงาน ฝึกอาชีพ 

 การวดัผลและประเมินผลสมรรถนะการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ไดมี้การกาํหนด

รูปแบบในการดาํเนินงานดงันี 

  การนาํรายวิชาการฝึกงานไปฝึกประสบการณ์ หรือการนาํรายวิชาในหมวดวิชาชีพไป

เรียนรู ้และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ คะแนนเต็ม  คะแนน สัดส่วนคะแนน  : 50 

(สถานศกึษา : สถานประกอบการ) 

 สถานศกึษา   คะแนน  ประกอบด้วย 

  . การปฐมนิเทศ      คะแนน 

  . การสมัมนาฝึกงาน ฝึกอาชีพ    คะแนน 

  3. ครูนิเทศการฝึกงาน ฝึกอาชีพ    คะแนน 

  4. สมดุบนัทกึการฝึกงาน ฝึกอาชีพ   คะแนน 

 สถานประกอบการ   คะแนน 

  (ตามแบบประเมินผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพของนกัเรียน นกัศกึษาทีสถานศกึษากาํหนด) 
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ข้อควรปฏบิตัิการฝึกงาน ฝึกอาชีพ 

 เพอืใหก้ารฝึกงาน/ฝึกอาชีพของผูเ้รียนในหน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆ เป็นไปดว้ยความ

เรียบรอ้ย บรรลวุตัถุประสงคแ์ละเกิดประโยชนก์บัทกุฝ่าย จงึกาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

ของผูเ้รียนไวด้งัน ี

 1. ใหผู้เ้รียนเขา้รบัการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการทีสถานศกึษาเหน็ชอบ 

 . ผูเ้รยีนตอ้งทาํสญัญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั 

 . มีระยะเวลาในการฝึกอาชีพไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ  ของเวลาในการฝึกอาชีพทงัหมด 

 4. ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสถานประกอบการ และสถานศกึษาอย่างเครง่ครดั 

 5. การฝึกงานนนัผูเ้รียนตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการฝึกงาน ฝึกอาชีพเอง 

 6. ตอ้งดแูลทรพัยส์ินของสถานประกอบการทีฝึกงาน ฝึกอาชีพดว้ยความระมดัระวงั 

 . ตอ้งรกัษาความลบัของสถานประกอบการทีฝึกงาน ฝึกอาชีพอย่างเครง่ครดั 

 8. ตอ้งประพฤติและปฏิบตัิต่อเพือนรว่มงาน และผูม้าติดตอ่ดว้ยความสภุาพ ไม่กา้วรา้ว ไม่ก่อการ

ทะเลาะวิวาท และไม่กระทาํตนเป็นอนัธพาล 

 9. การลาป่วย ลากิจ ตอ้งจดัใหส้่งใบลาโดยตรงต่อผูบ้ังคับบัญชาหรือผูค้วบคุมการฝึกงานตาม

ระเบียบการลาของสถานประกอบการทีฝึกงาน ฝึกอาชีพ 

 10. ตอ้งจดบนัทกึการฝึกงาน ฝึกอาชีพประจาํวนั เพือเสนอใหผู้ค้วบคมุการฝึกตรวจสอบ และลง

นามรบัรองอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ  ครงั 

 11. กรณีมีปัญหาในขณะฝึกงาน ฝึกอาชีพ ใหผู้เ้รียนแจง้ผูค้วบคมุการฝึก ครูฝึกครูทีปรกึษา ครู

นิเทศ หรืองานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีอย่างเรง่ด่วน 

 12. ผูเ้รียนจะตอ้งผ่านการประเมินผลจากครูนิเทศ และผูค้วบคุมการฝึกหรือครูฝึกในสถาน

ประกอบการทีฝึกงาน ฝึกอาชีพ 
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วันฝึก  วันหยุด  และเวลาในแต่ละวัน 

 .  นักเรียน นักศึกษาจะต้องฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในแต่ละสัปดาห์ตามกําหนดของสถาน

ประกอบการ 

 2. กรณีทีสถานประกอบการไม่เปิดทาํการดว้ยเหตผุลใดๆ นกัเรียน นกัศึกษาสามารถหยดุฝึกใน

วนันนัๆ ไดโ้ดยไมต่อ้งลา 

 . นกัเรียน นกัศึกษาตอ้งรบัการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ตามเวลาทาํงานของสถานประกอบการ ตาม

เวลาทํางานของสถานประกอบการ รวมวันละ  ชัวโมง หรือมากกว่าตามดุลยพินิจของสถาน

ประกอบการ 

 . หากสถานประกอบการมีความจาํเป็นตอ้งใหน้กัเรียน นกัศึกษาปฏิบตัิงาน นอกเวลาทาํงาน 

หรอืในวนัหยดุ  นกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งปฏิบตัิตามยกเวน้ กรณีทีมีเหตุจาํเป็นใหชี้แจงต่อผูค้วบคมุการ

ฝึกหรอืครูฝึก 

 . หากสถานประกอบการประสงคจ์ะเปลียนแปลงสาขาทีฝึกงาน ฝึกอาชีพของนกัเรียน นกัศกึษา 

หรอืยา้ยททีาํงานจะตอ้งแจง้ใหน้กัเรยีน นกัศกึษาทราบล่วงหนา้ 

 . หากสถานประกอบการประสงคจ์ะใหน้ักเรียน นกัศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพในต่างจงัหวดัตอ้ง

แจง้ใหว้ิทยาลยัฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครอง 

  

วันเวลา และหลักเกณฑใ์นการลา 

 1. การมาสาย 

  .  หากนกัเรียน นกัศกึษามาไมท่นักาํหนดเวลาเริมปฏิบตังิาน ถือวา่สาย 

  1.2 หากนักเรียน นกัศกึษามาถึงสถานประกอบการ สายเกิน  นาที ถือวา่ไมม่า

ปฏิบตัิงานในวนันนั และใหจ้ดบนัทกึในสมดุรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชีพ  แตต่อ้งปฏิบตังิานตามปกติ 

 . การลาป่วย 

  .  หากนกัเรียน นกัศึกษาไม่สามารถมาปฏิบตัิงานได ้เนืองจากป่วยหรือไดร้ับอบุตัิเหต ุ

ตอ้งโทรศพัทแ์จง้ฝ่ายบคุคล หรอืครูฝึก หรอืงานทวิภาคีทนัที และตอ้งยืนใบลาป่วยทนัทีทีมาปฏิบตัิงาน 
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  2.2หากนักเรียน นักศึกษาลาป่วยติดต่อกันเกิน  วัน ตอ้งส่งใบรบัรองแพทย์ให้สถาน

ประกอบการ และสาํเนาในรบัรองแพทยใ์นสมดุบนัทึกการฝึกงาน ฝึกอาชีพดว้ย 

  .  หากนกัเรียน นกัศกึษาหยดุปฏิบตัิงานติดต่อกันเป็นวนัที  โดยไม่แจง้การลาใดๆ ถือ

ว่านักเรียน นักศึกษาสละสิทธิการฝึกงาน ฝึกอาชีพ และสถานประกอบการสามารถดาํเนินการตาม

ระเบียบของสถานประกอบการ การนบัวนัหยดุจะนบัทกุวนัติดต่อกนั หากวนัทีครบกาํหนดการลาตรงกับ

วนัหยดุของนกัเรยีน นกัศกึษา หรอืวนัหยดุประเพณี อนโุลมใหน้บัครบกาํหนดวนัแรกทีเปิดทาํการ 

 . การลากจิ 

  .  นกัเรยีน นกัศกึษาไดร้บัอนญุาตจากครูฝึก หรอืผูค้วบคมุการฝึกก่อนทีจะลากิจ 

  .  นกัเรียน นกัศึกษาตอ้งยืนใบลากิจล่วงหนา้ต่อฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายฝึกอบรม และไม่

ควรลาเกิน  วนั 

  .  หากนกัเรียน นักศึกษาจาํเป็นตอ้งลากิจเกิน  วนั จะตอ้งยืนหนงัสือขออนญุาตจาก

รองผู้อ ํานวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคาํรับรองจากผู้ปกครอง ทังนีเพือวิทยาลัยฯ จะได้แจ้งสถาน

ประกอบการต่อไป 

  .  กรณีฉกุเฉิน นกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งแจง้ใหส้ถานประกอบการทราบในวนัทีหยดุฝึก 

และส่งใบลากิจทนัทีในวนัแรกทีมาทาํงาน พรอ้มทงัชีแจงแสดงหลกัฐานประกอบ 

  .  หากนกัเรียน นกัศกึษาหยดุปฏิบตัิงานติดต่อกันเป็นวนัที  โดยไม่แจง้การลาใดๆ ถือ

ว่านักเรียน นักศึกษาสละสิทธิการฝึกงาน ฝึกอาชีพ และสถานประกอบการสามารถดาํเนินการตาม

ระเบียบของสถานประกอบการ การนบัวนัหยดุจะนบัทกุวนัติดต่อกนั หากวนัทีครบกาํหนดการลาตรงกับ

วนัหยดุของนกัเรยีน นกัศกึษาหรอืวนัหยดุประเพณี อนโุลมใหน้บัครบกาํหนดวนัแรกทีเปิดทาํการ 
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แนวทางปฏบิัตกิารพิจารณาความผดิและพจิารณาโทษของผู้เรียนทกีระทาํความผิด 

หรอืขอย้ายสถานประกอบการในระหว่างออกฝึกงาน ฝึกอาชพี 
 

 .กรณีผู้เรียนกระทาํความผิด ทีต้องพิจารณาโทษให้ระงับการฝึกงาน ฝึกอาชีพใน

สถานประกอบการ 

 เมือผูเ้รียนกระทาํความผิดในภาคเรียนทีออกฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ทาํให้

ถกูส่งตัวกลบั หรือเป็นเหตใุหว้ิทยาลัยฯตอ้งขอรบัผูเ้รียนกลับจากสถานประกอบการ งานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีจะตอ้งแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนเพือหาขอ้เท็จจริงของสาเหตุทีถูกส่งตัวกลับหรือ

วิทยาลยัฯขอรบัตวักลบั ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี หัวหน้าแผนกวิชา ครูนิเทศ และครูทีปรึกษา และใหร้ะงับการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการของผู้เรียนไว้ก่อนชัวคราว เมือคณะกรรมการพิจารณาผูเ้รียนมีความผิดจริง ให้คณะ

กรรมการฯพิจารณาความผิดและพิจารณาโทษของผูเ้รียนทีกระทาํความผิด ดงัต่อไปนี 

 1.1 ผูเ้รียนไม่ปฏิบัติตามสัญญาการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ใหร้ะงับการ

ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย  ภาคเรยีน 

 .  ไมป่ฏิบตัิตามกฎระเบียบของสถานประกอบการและสถานศึกษา ใหร้ะงับการฝึกงาน 

ฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย  ภาคเรียน 

 1.3 กระทาํความผิดรา้ยแรง ไดแ้ก่ ความผิดดา้นชูส้าว ลักขโมยทรพัยส์ิน ก่อการทะเลาะ

วิวาทและความผิดเกียวกบัสารเสพติด ทงัในสถานประกอบการและสถานศกึษา ใหร้ะงบัการฝึกงาน ฝึก

อาชีพในสถานประกอบการตลอดหลกัสตูร 

 1.4 ไม่ปฏิบัติงานดว้ยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ตามคาํสัง ขาดความเสียสละ ไม่

เคารพเชือฟังครูหรือผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ ใหร้ะงับการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็น

ระยะเวลา  ภาคเรียน 

  1.5 สรา้งความเสียหายใหก้บัสถานศกึษาและสถานประกอบการ ใหร้ะงับการฝึกงาน ฝึก

อาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา  ภาคเรียน 

 1.6 สรา้งความแตกแยกในหมู่คณะในสถานประกอบการหรือสถานศึกษา ใหร้ะงับการ

ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา  ภาคเรียน 
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 1.7 มีปัญหาเรืองสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุร ้ายแรงต้องใชร้ะยะเวลาในการรักษาเป็น

เวลานาน ใหร้ะงับการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา  ภาคเรียน หรือจนกว่าจะ

ไดร้บัการรกัษาจนสามารถออกฝึกงาน ฝึกอาชีพได ้

 1.8 ทงันีการพิจารณาโทษของผูเ้รยีนนอกเหนือจากในขอ้ . - .  อาจขึนอยู่กับดลุยพินิจ

ของคณะกรรมการพิจารณาโทษมีความเหน็เป็นอยา่งอืนตามทีเหน็สมควรก็ได ้

  

 .กรณีผู้เรียนกระทาํความผิด แต่ต้องการย้ายสถานทีฝึกงาน ฝึกอาชีพในระหว่าง

ภาคเรียน 

 เมือผูเ้รียนไดก้ระทาํความผิด แต่ตอ้งการยา้ยสถานทีฝึกงาน ฝึกอาชีพในระหว่างภาคเรียน 

ใหผู้เ้รยีนปฏิบตัิ ดงันี 

 2.1 ผู้เรียนยืนคาํรอ้งขอย้ายสถานประกอบการทีฝึกงาน ฝึกอาชีพ และรอฟังผลการ

พิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน ระหวา่งนีใหผู้เ้รยีนฝึกอาชีพในสถานประกอบการเดิมไปก่อน 

 2.2 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะตังคณะกรรมการสอบสวนเพือหาข้อเท็จจริงของ

สาเหตุทีตอ้งการยา้ยสถานประกอบการทีฝึกงาน ฝึกอาชีพประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

หวัหนา้งานอาชวีศกึษาระบบทวิภาคี หวัหนา้แผนกวชิา ครูนเิทศ และครูทปีรึกษา 

 2.3 คณะกรรมการพิจารณาโทษแลว้ พบวา่ 

  2.3.1 ผูเ้รยีนมคีวามจาํเป็นจริง และมีเหตุอันสมควรตามทีผูเ้รียนยืนคาํรอ้ง (แนบ

เอกสารหลกัฐานประกอบ) งานอาชีวศกึษาระบบทวภิาคีจะดาํเนินการตามทีผูเ้รยีนยืนประสงคท์นัท ี

  2.3.2 ผูเ้รยีนมีความจาํเป็นจริง แต่ไม่มีเหตอุันสมควรทีจะยา้ยสถานประกอบการ

ทีฝึกงาน ฝึกอาชีพทันที ตามทีผู้เรียนยืนคาํรอ้งขอย้ายสถานประกอบการทีฝึกงาน ฝึกอาชีพงาน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะไม่อนญุาตใหด้าํเนินการตามทีผูเ้รียนยืนความประสงคท์นัที แต่ชะลอการ

ยา้ยสถานประกอบการทีฝึกงาน ฝึกอาชีพไว ้  ภาคเรียน และอนุญาตยา้ยสถานประกอบการทีฝึกงาน 

ฝึกอาชีพในภาคเรียนต่อไป 

  2.3.3 ผู้เรียนไม่มีความจําเ ป็นจริงและไม่มี เหตุอันสมควรทีจะย้ายสถาน

ประกอบการทีฝึกงาน ฝึกอาชีพทนัที ตามทีผูเ้รยีนยืนคาํรอ้งขอยา้ยสถานประกอบการทีฝึกงาน ฝึกอาชีพ

งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีจะไม่อนญุาตใหด้าํเนินการตามทีผูเ้รยีนยืนความประสงค ์

  

งานอาชวีศกึษาระบบทวิภาค ี

ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคพังงา 
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ประวัตนัิกเรียน นักศึกษา 

 

ชือ-สกลุ……………………………………รหสัประจาํตวันกัเรยีน นกัศกึษา …………………………… 

ระดบัชนั……………..กลุ่ม……………..แผนกวิชา/สาขางาน……………………………………..…… 

เกิดวนัที……..….เดือน………………..…...……พ.ศ…….……………..  อาย…ุ……………………ปี  

นาํหนกั……………….กิโลกรมั  สญัชาติ……………..  เชือชาต…ิ……………  ศาสนา…….…..…… 

หมโูลหิต กรุป๊……..….  โรคประจาํตวั…………………………….ยาทีแพ…้………………………….. 

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน………………..……..  ทอียูปั่จจบุนั เลขที…………….หมู่ที………. 

ตาํบล………..……..  อาํเภอ…………..…….  จงัหวดั………..………….. รหสัไปรษณีย…์………..… 

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น….………………………  เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ…………………………….………… 

 

ชือ-สกลุ บิดา……………………………………  อาย…ุ………...ปี  อาชีพ…………………………….. 

สถานทีทาํงาน………………….…………………………………..  โทรศพัท…์………………………… 

ชือ-สกลุ มารดา………….……………………  อาย…ุ……..…...ปี  อาชีพ…………………………….. 

สถานทีทาํงาน………………………………………………………โทรศพัท…์………………………… 

สถานภาพของบิดา มารดา  อยูด่ว้ยกนั   แยกกนัอยู ่  หย่ารา้ง 

     บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต อืนๆระบ…ุ…………… 

 

ทอียู่ผู้ปกครองทตีดิต่อสะดวกทสุีด 

 ชือ-สกลุ………………………………………เลขที………….…..…….หมูท่ี……..…..…….…….  

 ตาํบล………………..…..  อาํเภอ………………………..….  จงัหวดั…………..…....……..…… 

 รหสัไปรษณีย…์………………….  โทรศพัทบ์า้น………………… โทรศพัทม์ือถือ………………. 

 มีความสมัพนัธเ์กียวขอ้งเป็น…………………………………………. 

   

       ลงชอื…………….………..…....นกัเรียน นกัศกึษา 
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แผนทตีังของสถานประกอบการโดยละเอียด 

 หลักการเขียนแผนที ควรเริมตน้การเขียนแผนทีเส้นทางจากทีพักไปยังสถานประกอบการ โดย

ระบสุถานทีสาํคญัๆ ซงึสงัเกตง่ายหรอืใชโ้ปรแกรมแผนที (google map) 
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ตารางลงเวลาปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา 

(สัปดาหท์ ี - ) 
  

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….…………พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน…………………พ.ศ.…………. 

วัน/เดือน/ปี ชอื-สกุล ลายมือชอื เวลามา เวลากลับ 
ลายมือชอื 

ผู้ควบคุมการฝึก 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

รวมวันทนัีกเรียนมาฝึกงาน/ฝึกอาชพีจริง ในสัปดาหท์ี 1-3 จาํนวน…………….......วัน.........................ชวัโมง 

ลาป่วย.......................วนั/......................ชวัโมง  ลากิจ........................วนั/......................ชวัโมง 

ขาดงาน.....................วนั/......................ชวัโมง  มาสาย......................วนั/......................ชวัโมง 
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ตารางลงเวลาปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา 

(สัปดาหท์ ี - ) 
  

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….…………พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน…………………พ.ศ.…………. 

วัน/เดือน/ปี ชอื-สกุล ลายมือชอื เวลามา เวลากลับ 
ลายมือชอื 

ผู้ควบคุมการฝึก 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

รวมวันทนัีกเรียนมาฝึกงาน/ฝึกอาชพีจริง ในสัปดาหท์ี 4-6จาํนวน…………….......วัน.........................ชวัโมง 

ลาป่วย.......................วนั/......................ชวัโมง  ลากิจ........................วนั/......................ชวัโมง 

ขาดงาน.....................วนั/......................ชวัโมง  มาสาย......................วนั/......................ชวัโมง 
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ตารางลงเวลาปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา 

(สัปดาหท์ ี - ) 

  

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….…………พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน…………………พ.ศ.…………. 

วัน/เดือน/ปี ชอื-สกุล ลายมือชอื เวลามา เวลากลับ 
ลายมือชอื 

ผู้ควบคุมการฝึก 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

รวมวันทนัีกเรียนมาฝึกงาน/ฝึกอาชพีจริง ในสัปดาหท์ี 7-9จาํนวน…………….......วัน.........................ชวัโมง 

ลาป่วย.......................วนั/......................ชวัโมง  ลากิจ........................วนั/......................ชวัโมง 

ขาดงาน.....................วนั/......................ชวัโมง  มาสาย......................วนั/......................ชวัโมง 
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ตารางลงเวลาปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา 

(สัปดาหท์ ี - ) 
  

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….…………พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน…………………พ.ศ.…………. 

วัน/เดือน/ปี ชอื-สกุล ลายมือชอื เวลามา เวลากลับ 
ลายมือชอื 

ผู้ควบคุมการฝึก 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

รวมวันทนัีกเรียนมาฝึกงาน/ฝึกอาชพีจริง ในสัปดาหท์ี 10-12จาํนวน……………....วัน.......................ชวัโมง 

ลาป่วย.......................วนั/......................ชวัโมง  ลากิจ........................วนั/......................ชวัโมง 

ขาดงาน.....................วนั/......................ชวัโมง  มาสาย......................วนั/......................ชวัโมง 
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ตารางลงเวลาปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา 

(สัปดาหท์ ี - ) 
  

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….…………พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน…………………พ.ศ.…………. 

วัน/เดือน/ปี ชอื-สกุล ลายมือชอื เวลามา เวลากลับ 
ลายมือชอื 

ผู้ควบคุมการฝึก 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

รวมวันทนัีกเรียนมาฝึกงาน/ฝึกอาชพีจริง ในสัปดาหท์ี 13-15จาํนวน……………....วัน.......................ชวัโมง 

ลาป่วย.......................วนั/......................ชวัโมง  ลากิจ........................วนั/......................ชวัโมง 

ขาดงาน.....................วนั/......................ชวัโมง  มาสาย......................วนั/......................ชวัโมง 

ตารางลงเวลาปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา 
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(สัปดาหท์ ี - ) 
  

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….…………พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน…………………พ.ศ.…………. 

วัน/เดือน/ปี ชอื-สกุล ลายมือชอื เวลามา เวลากลับ 
ลายมือชอื 

ผู้ควบคุมการฝึก 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

รวมวันทนัีกเรียนมาฝึกงาน/ฝึกอาชพีจริง ในสัปดาหท์ี 16-18จาํนวน……………....วัน.......................ชวัโมง 

ลาป่วย.......................วนั/......................ชวัโมง  ลากิจ........................วนั/......................ชวัโมง 

ขาดงาน.....................วนั/......................ชวัโมง  มาสาย......................วนั/......................ชวัโมง 

 

 



22 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ ี1 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 23 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 2 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



24 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 3 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 25 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 4 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



26 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 5 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 27 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 6 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

   

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 



28 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ ี7 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 29 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 8 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชนั…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



30 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ ี9 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 31 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 10 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



32 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ ี11 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 33 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 12 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



34 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ ี13 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 35 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 14 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



36 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  วิทยาลยัเทคนิคพงังา 
 

 

รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ ี15 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………
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รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 16 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ ี17 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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รายงานบันทกึการปฏบิัติงาน สัปดาหท์ี 18 

ชือ-สกลุ..............................................................................................ระดบัชัน…………………………….......... 

ระหว่างวนัที…….…เดือน………….….……พ.ศ.………….ถงึวนัที…………เดือน………..…………พ.ศ.…………. 

วัน เดือน ปี บันทึกรายงานการปฏบิัติงาน 
ลายมือชอืผู้ควบคุม 

การฝึกงานหรือครูนิเทศ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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สรุปผลจากการฝึกงาน ฝึกอาชีพ 

1. วิเคราะหผ์ลทีไดจ้ากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ไดส้มรรถนะวิชาชีพ ทกัษะ ประสบการณ ์อืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. งานทีปฏบิตัิตรงกับทฤษฏีใดในบทเรยีนทีไดศ้กึษามา 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ปัญหาและขอ้เสนอ การฝึกงาน ฝึกอาชีพ 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
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(ตัวอย่าง) 
แบบประเมนิผลการฝึกงาน ฝึกอาชพีของนักเรียน/นักศกึษา 

ความร่วมมือระหว่างวิทยาลยัเทคนิคพังงา กับสถานประกอบการ.............................................................................. 

ชือ.........................................นามสกลุ........................................... 

แผนกวชิา.................................................ระดบัชนั……..……..…...

ภาคเรยีนที.....................ปีการศกึษา.............................................. 

ฝึกปฏิบตัิงานระหว่างวนัที…..…...เดือน.........................พ.ศ……….      

ถงึวนัที……….….....เดือน……………..…….…..พ.ศ…………..…… 

สถิติการฝึกงาน 

ระยะเวลาทีประเมินตงัแตว่นัที…....เดือน.....................พ.ศ…….      

ถงึวนัที……….….....เดือน……………..…….…..พ.ศ………..… 

(   ) สาย.......................ครงั(   ) ขาดงาน................วนั 

(   ) ลาป่วย..................ครงั(   ) ลากิจ...................วนั 

คาํชแีจง โปรดทาํเครอืงหมายลงในช่องทีเห็นว่าตรงกบัความเป็นจรงิมากทีสุด 

ลาํดับ 

ท ี
หัวข้อทปีระเมิน 

คะแนนทไีด ้

ดมีาก (5) ด ี(4) พอใช ้(3) ปรับปรุง (2) ไม่ผ่าน (1) 

ส่วนท ี1 ประเมนิด้านความรู้ (  คะแนน ) 

1 ความรู ้ความเขา้ใจเกียวกบังานทีไดร้บัมอบหมาย      

2 ความสามารถในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง      

3 มีความรู ้ความสามารถในสาขาวิชาชีพทีเรียน      

ส่วนท ี2 ประเมนิด้านทักษะ/ผลงาน (  คะแนน )      

 ปรมิาณงานทีทาํได ้และเสร็จตามเป้าหมายทีไดก้าํหนดไว ้      

 ผลงานมีคุณภาพ ทาํงานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั      

 วิเคราะหแ์ละการแกปั้ญหาในการทาํงานได ้      

 บาํรุงรกัษาเครืองมือเครืองใชแ้ละทรพัยส์ินขององคก์ร      

ส่วนท ี3 ประเมนิด้านคุณธรรม จริยธรรม (  คะแนน)      

8 มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยนั และเสียสละ      

9 รกัษาสิงแวดลอ้มและไม่ขอ้งเกียวกบัสิงเสพติด      

10 รว่มมือกบัองคก์รและยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอื้น      

รวมคะแนนทไีด้เตม็  คะแนน  

      

 

 

     ลงชือ............................................................ผูค้วบคุมการฝึกหรือครูฝึก 

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

                       โปรดประทบัตราของสถานประกอบการ 

      (ถา้มี) 
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(ตัวอย่าง) 

แบบประเมินกิจกรรมในสถานประกอบการ 
(สาํหรับสถานประกอบการประเมนิ) 

 

ชือสถานประกอบการ......................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี....................................................................................................................... 
 

ผลการประเมิน  

  (       )  ผ่าน 

  (       )  ไมผ่่าน  เนืองจาก.............................................................................................. 

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

 

ลกัษณะของกิจกรรมทีผูเ้รยีนไดเ้ขา้รว่มปฏิบตัิ (ตอบได้มากว่า  กจิกรรม) 

(   ) .  เสริมสรา้งบุคลิกภาพและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (   ) .  เสริมสรา้งสขุภาพ/กีฬา/นนัทนาการ 

(   ) .  พฒันาคณุธรรมจรยิธรรม   (   ) .  ส่งเสริมศาสนา/ศิลปะ/วฒันธรรม 

(   ) .  อนรุกัษส์ิงแวดลอ้ม    (   ) .   พฒันามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณฯ 

(   ) .  ส่งเสริมความคิดรเิริม สรา้งสรรค ์  (   ) .  ส่งเสริมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

(   ) .  พฒันาความรูค้วามสามารถทางวิชาการ (   ) .  พฒันาผูเ้รียนใหม้ีมาตรฐานสูส่ากล 

(   ) .  อนืๆ  ระบุ................................................................................................................................... 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจริง ทังนีไดแ้นบรูปภาพประกอบมาพรอ้มนี จาํนวน.........ภาพ 

 

 

ลงชือ............................................................ผูค้วบคุมการฝึกหรือครูฝึก 

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

                       โปรดประทบัตราของสถานประกอบการ 

      (ถา้มี) 

 

 

  

 




