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ภาควิชาสถิติ       คณะวิทยาศาสตร 

ว.สถ. 492 (208492)  : การฝกงานทางสถิติ             1(0/0-1/ฝ) 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี4 

 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 นักศึกษาจะเขารับการฝกงานดานสถิติ และ/หรือดานท่ีเก่ียวของ ในองคกรเอกชนหรือหนวยงานของรัฐใน

ภาคการศึกษาฤดูรอน ท้ังน้ี นักศึกษาจะตองเขารายงานและนําเสนอตอคณาจารยและนักศึกษาท้ังหมดท่ีสนใจ การให

ลําดับขั้นเปนแบบผาน (satisfied :S) และไมผาน (unsatisfied :U) 

 

วัตถุปะสงคกระบวนวิชา 

1. นักศึกษามีทักษะในงานทางดานสถิติและท่ีเก่ียวของ 

2. นักศึกษาสามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูรวมงานทุกระดับ และตระหนักถึงจรรยาบรรณของนัก

สถิติเพื่อใหออกไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

 

เน้ือหากระบวนวิชา       จํานวนช่ัวโมง 

นักศึกษาเขารับการฝกงานทางดานสถิติและ/หรือท่ีเก่ียวของ              240 

ในองคกรเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ 

         

        รวม    240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นักศึกษาท่ีสังกัดอยู

ในหลักสูตรน้ี สําหรับหลักสูตรแผน 1 จะสําเร็จหลักสูตรไดตองผานการฝกงาน (กระบวนวิชา 208492) ซ่ึงใชเวลาในชวง

ปดภาคเรียนฤดูรอน การเขาฝกงานในหนวยงานอาจเปนหนวยงานรัฐบาล หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน 

เปนเวลาไมนอยกวา 90 ช่ัวโมงติดตอกัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับหนวยงานท่ีรับนักศึกษาฝกงาน และนักศึกษาตองผานการ

ประเมินผลการฝกงานจากหนวยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานอยู และการประเมินผลจากคณะกรรมการดําเนินการและ

ประสานงาน กระบวนวิชาการฝกงานและสหกิจศึกษา 

 

1. คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะเขาฝกงาน 

 เปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 3 ท่ีผานการเตรียมความพรอม และปฐมนิเทศการฝกงานท่ีภาควิชาจัด

ขึ้น 

 

2. ข้ันตอนการขอฝกงาน 

1. นักศึกษายื่นแบบฟอรม JT1 พรอมเอกสารหลักฐานแสดงความจํานงขอเขารับการฝกงาน ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษา

เห็นชอบและลงนามแลว สงใหเจาหนาท่ีธุรการ (คุณคําหลา) ภายใจเดือนตุลาคม 2552 โดยนักศึกษาสามารถดาวนโหลด

แบบฟอรม JT1 ไดจากเว็บไซตของภาควิชาฯ (www.stat.science.cmu.ac.th)  

2. นักศึกษาดําเนินการทําเร่ืองขอรับการฝกงานในหนวยงานตางๆ โดยมีแนวทางดังตอไปน้ี 

 2.1 กรณีท่ีภาควิชาจัดหาสถานท่ีฝกงานให โดยนักศึกษายื่นแบบฟอรม JT1 และเอกสารประกอบแนบ ซ่ึง

ภาควิชาจะจัดหาสถานท่ีฝกงานตามความสนใจและความเหมาะสมตามศักยภาพของนักศึกษา 

 2.2 กรณีท่ีนักศึกษาติดตอสถานท่ีฝกงานดวยตนเอง โดยนักศึกษายื่นแบบฟอรม JT1 และเอกสารประกอบ

แนบ พรอมรายละเอียดของหนวยงานท่ีจะไปฝกงาน ท้ังน้ีสถานท่ีฝกงานจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

3. ภาควิชาประกาศรายช่ือนักศึกษาฝกงานพรอมสถานท่ีฝกงาน 

4. หลังจากทราบหนวยงานท่ีจะเขารับการฝกงานแลว ใหนักศึกษาศึกษาหาขอมูลของหนวยงานท่ีตนเองจะไปฝก 

ท้ังน้ีเพื่อเปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาและหนวยงาน 

5. นักศึกษาฝกงานทุกคนจะตองเขารับการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศการฝกงาน ท่ีจัดโดยภาควิชา 

6. นักศึกษาเขารับการฝกงาน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม ของทุกป ยกเวนบางหนวยงานอาจใหเร่ิม

ฝกงานกอนวันดังกลาวได 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมสําหรับนักศึกษาเพ่ือขอเขารับการฝกงาน 

 

 

ช่ือ-สกุล นาย/นางสาว..............................................................................รหัส.......................................... 

วิชาโท................................................................. 

ลักษณะงานท่ีสนใจฝกงานหรือกระบวนวิชาท่ีถนัด 

 งานดานการพยากรณ (การถดถอย,อนุกรมเวลา)  งานดานการควบคุมคุณภาพ  

 งานดานการประกันภัย ประกันชีวิต   งานดานการเงินและการธนาคาร 

 งานวิจัยเชิงการสํารวจ    งานวิจัยสุขภาพ 

 งานวิจัยการตลาด     อ่ืนๆ …………………………………… 

ขาพเจามีความประสงคท่ีจะเขารับการฝกงาน ในชวงภาคเรียนฤดูรอนโดย 

 ตองการใหภาควิชาดําเนินการหาสถานท่ีฝกงานให  เหตุผล....................................................................... 

 ติดตอสถานท่ีฝกงานดวยตนเอง และตองการใหภาควิชา ออกหนังสือขอความอนุเคราะหฝกงาน  

    โดยจาหนาซองตามรายละเอียดดังน้ี 

ช่ือ......................................................................ตําแหนง.............................................................. 

บริษัท/หนวยงาน............................................................................................................................ 

อาคาร............................................................ช้ันท่ี..........เลขท่ี........หมูท่ี..........ถนน........................................ 

แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ.....................จังหวัด................รหัสไปรษณีย.............................. 

บุคคลท่ีติดตอสําหรับการขอฝกงาน............................................หมายเลขโทรศัพท........................................ 

ลักษณะของงานท่ีหนวยงานตองการใหฝก...................................................................................................... 

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

ท้ังน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารตอไปน้ีมาดวยแลว 

  สําเนา Transcript ท่ีมีผลการเรียนอยางนอย 5 ภาคเรียนปกต ิ

  สําเนาเอกสารการลงทะเบียนของภาคเรียนปจจุบัน 

  ประวัติยอ (CV) 
 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 

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

ลงนาม............................................................ 

(………………………………………) 

อาจารยท่ีปรึกษา 

วันท่ี...........เดือน...................พ.ศ.......... 

หมายเหตุ:ให download จาก (www.stat.science.cmu.ac.th) 

สําหรับนักศึกษา 

สําหรับอาจารยที่ปรึกษา 

แบบ JT1 

http://www.stat.science.cmu.ac.th/
http://(www.stat.science.cmu.ac.th/


3. การประเมินผลการฝกงาน แบงเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 : อาจารยนิเทศรวมกันพิจารณาวา นักศึกษาฝกงานมีการใชความรูดานสถิติในการปฏิบัติงานหรือไม 

 ข้ันท่ี 2 : คณะกรรมการรวมกันพิจารณาคะแนนโดยอาศัยแบบประเมิน JT3 ท่ีไดรับจากหนวยงาน โดยมี

เกณฑการตัดสินดังน้ี (จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน) 

  นอยกวา 40 คะแนน  ถือวา ไมผานกระบวนวิชา 208492 

  40 ถึง 49 คะแนน  ใหนําเร่ืองเขาพิจาณาคณะกรรมการฯ 

  50 คะแนนขึ้นไป   ถือวา ผานกระบวนวิชา 208492 

 หมายเหตุ : นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการฝกงาน เมื่อจัดทํารายงานทางวิชาการ พรอมท้ังนําเสนอผล

การฝกงาน ณ ภาควิชาฯ ภายในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน 2555 

 

4. การปฏิบัติตนระหวางการฝกงาน 

 เมื่อนักศึกษาไดรับการตอบรับและเขาฝกงาน นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

 4.1 วันแรกของการฝกงานใหนําหนังสือสงตัวนักศึกษาเขาฝกงานจากภาควิชาไปยื่นใหหนวยงาน 

 4.2 เขางานกอนเวลางานหรือตรงเวลาทุกวัน 

 4.3 ไมควรออกจากท่ีทํางานกอนเวลาเลิกงาน 

 4.4 นักศึกษาตองปฏิบัติตัวสุภาพมีสัมมาคารวะกับทุกคนในท่ีทํางานตั้งแตหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน หรือ 

แมแตผูท่ีมีฐานะต่ํากวา เชน พนักงานทําความสะอาด หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 4.5 ตองซ่ือสัตยตอหนาท่ี ตั้งใจปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ 

 4.6 ไมนําทรัพยสินของบริษัทออกนอกบริษัท/หนวยงาน 

 4.7 ไมวิจารณบริษัท/หนวยงาน ท่ีปฏิบัติงานอยูหรือบริษัท/หนวยงานอ่ืน 

 4.8 ไมวิพากษวิจารณ หัวหนางาน ผูรวมงาน หรือคนอ่ืนๆ 

 4.9 ไมแสดงพฤติกรรมเชิงชูสาวกับผูรวมงาน ไมพูดจาเลนในลักษณะท่ีสอเชิงชูสาวหรือหยาบโลน 

 4.10 ปฏิบัติตามกฎของบริษัท/หนวยงาน อยางเครงครัด เชน ระเบียบการลา การลงเวลา บัตรเขา/ออก

หนวยงาน 

 4.11 นักศึกษาไมควรใชอุปกรณสํานักงาน/โทรศัพท/อินเทอรเน็ต ในการพูดคุยท่ีไมเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานในระหวางเวลาทํางาน 

 4.12 กรณีท่ีนักศึกษาประสบปญหาหรืออุปสรรคระหวางการฝกงานใหนักศึกษาติดตอคณะกรรมการฯ หรือ

ทางภาควิชา ฯ 

 

5. ขอปฏิบัติในวันสุดทายของการฝกงาน 

 กอนถึงวันสุดทายของการฝกงาน นักศึกษาควรสอบถามเก่ียวกับการสงคืนใบประเมินผลการฝกงาน พรอม

ท้ังแบบฟอรมลงเวลาทํางานของนักศึกษาเพื่อนําสงภาควิชา สําหรับการทํางานวันสุดทาย นักศึกษาควรกลาวขอบคุณ

หัวหนางาน ผูควบคุมการฝกงาน เพื่อนรวมงาน และคนอ่ืนๆ เพื่อแสดงถึงมารยาทท่ีดีของนักศึกษา 

6. เมื่อฝกงานเสร็จแลว 

 นักศึกษาจะตองเขียนรายงานการฝกงาน ท่ีมีรายละเอียดดังน้ี 

 6.1 ปกรายงาน มีรูปแบบดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน 

การฝกงานภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2555 

ตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที่...................... 

 

สถานที่ฝกงาน 

......................(ช่ือสถานที่ฝกงาน)...................... 

 

ของ 

ช่ือ..........................................รหัสประจําตัว...................... 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



 6.2 เน้ือหา ประกอบดวย 

   1. แนะนําบริษัท/หนวยงาน 

   2. ลักษณะงานท่ีฝก 

   3. รายละเอียดการทํางาน/ผลการทํางาน พรอมตัวอยาง (ถามี) 

   4. ความรูทางสถิติท่ีนําไปใชในการทํางาน 

   5. ปญหาท่ีพบจากการทํางาน 

   6. ผลลัพธท่ีไดจากการทํางานเก่ียวกับความรูท่ีไดจากการทํางาน ประสบการณ การปรับตัว และอ่ืนๆ 

 6.3 ภาคผนวก  ประกอบดวยสําเนาแบบประเมินการฝกงาน และแบบฟอรมลงเวลาทํางาน 

 

7.  การสงรายงานการฝกงาน 

 ใหนักศึกษาสงรายงานการฝกงานท่ีอาจารยผูรับผิดชอบการฝกงานไมเกินวันท่ีอาจารยดูแลกําหนด และ

เตรียมนําเสนอรายงานการฝกงานตอคณาจารยในภาควิชาฯ และนักศึกษาช้ันปท่ี 3 และผูท่ีสนใจ ตามวันเวลาดังกลาว 

8.  แสดงความขอบคุณหนวยงานท่ีใหโอกาสฝกงาน 

 เพื่อเปนการขอบคุณและแสดงถึงการระลึกถึงหนวยงานท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาฝกงาน อันทําให

นักศึกษาไดผานการศึกษาครบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ นักศึกษาควรแสดงความมีนํ้าใจ ดวยการสง

บัตรอวยพร ถึงผูท่ีเก่ียวของในโอกาสสําคัญตางๆ เชน เทศกาลปใหม ฯลฯ 


