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สมุดประจ ำตัวนิสิต 

ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

(ภำคฤดูร้อน พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อ-สกุลนิสิต …………………..…………….รหัสประจ ำตัว…………………………. 

ภำควิชำ…………………………………… 

อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจรำยงำน กำรฝึกปฏิบัติงำน 

◯ เห็นชอบ          ◯ เห็นควรปรับปรุง ระบุ......................................................... 

      .................................................................................ลงนำม 

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

 

งำนทะเบียนและงำนกิจกำรนิสิต 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐำนนิสิต และข้อมูลหน่วยงำน/ บริษัทท่ีเข้ำรับกำรฝึกปฏิบัติงำน 

1.1 ช่ือ-สกุล ....................................................................... รหสัประจ ำตวันิสิต………………………………………………………………….. 

1.2 เพศ    ชำย   หญิง 

1.3 เกรดเฉลี่ยสะสม  

 ต่ ำกว่ำ 2.00 ปี   2.01-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50 ปี  3.51-4.00  

1.4 ภำควิชำ/หลักสูตรฯ 

 สถำปัตยกรรมศำสตร์   ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตร์          นวัตกรรมอำคำร Bbit    

1.5 อำจำรย์ที่ปรึกษำ …………………………………………………………………………………… 

1.6 จ ำนวนช่ัวโมงฝึกปฏิบตัิงำน ……………………….ช่ัวโมง 

1.7 ช่ือส ำนักงำน / หน่วยงำนท่ีเข้ำรับกำรฝึกปฏิบัติงำน ........................................................................................................................ 

1.8 ประเภทขององค์กร/ส ำนักงำน 

 ส ำนักงำนสถำปนกิ  หน่วยงำนรำชกำร  สถำบันกำรศึกษำ 

 รัฐวิสำหกิจ   อื่นๆ...........................................  

 สถำปนิกอิสระ   

1.9 ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได ้

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

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

โทรศัพท์ ..................................................................... โทรสำร ..................................................................................................... 

Email …………………………………………………..….. Website ………………………………….………..………………........................................................ 

สถำนที่ตั้ง   กรุงเทพฯ และปรมิณฑล   ภำคตะวันออกเฉลยีงเหนือ      ภำคเหนือ    ภำคอีสำน    ภำคใต ้

1.10  แผนที่ตั้งสถำนท่ีฝึกปฏบิัติงำนโดยสังเขป 
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ขอบเขตกำรให้บริกำรขององค์กร/ส ำนักงำน  

 ออกแบบ/ ก่อสร้ำง   สำขำสถำปัตยกรรม 

     สำขำภูมิสถำปัตยกรรม 

     สำขำออกแบบตกแต่งภำยใน 

     สำขำผังเมือง 

 บริหำรงำนก่อสร้ำง (Construction Management) 

 บริหำรโครงกำร (Project Management) 

 บริหำรอำคำร (Facility Management) 

 บริษัทท่ีปรึกษำ (Consultant) 

 พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (Real Estate Development) 

 อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................................................... 

1.11  จ ำนวนสถำปนิกหรือผู้ประกอบวชิำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมในหน่วยงำน/ องค์กร  

 น้อยกว่ำ 5 คน  5-10 คน  11-15 คน  16-20 คน  21-25 คน  มำกกว่ำ 25 คน  

1.12  จ ำนวนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมในหน่วยงำน/ องค์กร (เช่น วิศวกรสำขำต่ำงๆ  ฯลฯ)  

 น้อยกว่ำ 5 คน  5-10 คน  11-15 คน  16-20 คน  21-25 คน  มำกกว่ำ 25 คน  

1.13  ผลงำนท่ีส ำคัญของหน่วยงำน/ บริษัท 

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

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

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

1.14  รำยช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกปฏิบัติงำน  

1) ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน/ บรษิัท 

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

ต ำแหน่ง ………………………………………………………………………………………………......................................................... 

2) ผู้ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติงำนของนิสติ 

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

ต ำแหน่ง ……………………………………………………………………………………………….......................................................... 
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ส่วนที่ 3 : รำยงำนสรุปผลกำรฝึกปฏิบัติงำนนิสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ระหว่ำงวันที่.........../……………ถึงวันที่ …………/……………/ 2564 

ชื่อ-สกุลนิสิต ………………………………………รหัสประจ ำตัว……………………… 
1. รำยงำนสรุปเนื้อหำของกำรท ำงำนตลอดระยะเวลำกำรฝึกปฏบิัติงำน  

1) ลักษณะกำรท ำงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 

2) ชื่อโครงกำร/ ชื่อลูกค้ำที่ให้บริกำร 

3) ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องติดต่อประสำนงำนระหวำ่งกำรฝึกปฏบิัติงำน 

2. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรฝึกปฏิบัติงำน  

3. ข้อบกพร่องของส่วนตัวตนเองที่พบเมื่อเข้ำรับกำรฝึกปฏิบตัิงำน และแนวทำงกำรแก้ไข 

4. เนื้อหำควำมรู้ที่ตนเองยังขำดอยู่ในกำรฝึกปฏิบัตงิำน และแนวทำงกำรแก้ไข 

5. ปัญหำที่เกดิขึ้นระหว่ำงกำรฝกึปฏิบัติงำนของตนเอง 

6. ข้อเสนอแนะส ำหรับสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำนของตนเอง 

7. ข้อเสนอแนะต่อคณะฯในกำรปรับปรุงกำรฝึกปฏบิัติงำนของนสิิตในปีกำรศึกษำต่อไป 

(ข้อมูลรายงานในข้อ 2 ถึงข้อ 7 ให้เขียนจ าแนกเป็นข้อๆ และยกเหตุผลประกอบตามสมควร) 

8. ตัวอย่ำงผลงำนที่จัดท ำระหว่ำงกำรฝึกปฏิบตัิงำน  

(ให้ขออนุญาตจากหน่วยงาน/ บริษัทให้เรียบร้อยก่อนน ามาเผยแพร่หรือใช้งาน และต้องเปน็ข้อมูลที่ไม่เป็นความลบัของ

ลูกค้าหรือ หน่วยงาน/ บริษัทเทา่นั้น)  

 

(ให้นิสิตเขียนรำยงำนสรุปกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมหัวข้อดังกล่ำว โดยต้องมีเนื้อหำครบตำมหัวข้อที่ก ำหนดไว้ และมีเนื้อหำอย่ำงน้อย

หัวข้อละ 1 หน้ำ A-4 และให้ใช้ตัวอักษรขนำด 14 ) 
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1O ข้อควรปฏิบัติระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำน 

เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเองสู่วิถีแห่งมืออำชีพและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ตนเอง 

  กำรฝึกงำนของนิสิตสถำปัตยกรรม ถือเป็นขั้นตอนส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรเตรียมตัวเข้ำสู่กำรปฏิบัติวิชำชีพ ดังนั้นกำร
ประพฤติปฏิบัติตัวให้สมกับกำรท ำงำนในฐำนะมืออำชีพ (Professional) จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรประพฤติปฏิบัติตน
ระหว่ำงช่วงเวลำฝึกปฏิบัติงำนระหว่ำงกำรศึกษำ และจะเป็นพื้นฐำนส ำคัญต่อกำรบ่มเพำะทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติวิชำชีพของ
ตนเองต่อไปในอนำคต นอกจำกนี้ ระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำนขอให้ลืมควำมคิดว่ำตนเองก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำและตนเองมี
ควำมรับผิดชอบในระดับนิสิตนักศึกษำออกไปโดยสิ้นเชิง เพรำะควำมคิดดังกล่ำวจะเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรท ำงำนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพเนื่องจำกตนเองจะมีข้ออ้ำงข้อยกเว้นให้ตนเองเสมอ และประเด็นส ำคัญคืออำจก่อให้เกิดควำมบกพร่องเสียหำยที่จะ
เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนที่ขำดควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่ต่อหน่วยงำนต้นสังกัดได้  
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรปฏิบัติงำนจริงในอนำคต และกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้ตนเอง รวมทั้งเป็นผลดีต่อนิสิตรุ่นน้องที่จะเข้ำรับกำรฝึกปฏิบัติงำนกับหน่วยงำน/ ส ำนักงำนต่ำงๆ ในนำมสถำบัน
ต่อไปในอนำคต จึงขอให้นิสิตทุกคนถือปฏิบัติตำมแนวทำง10 ประกำรนี้โดยเคร่งครัดระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำน 

1. จงรู้….กำละและเทศะ : จงปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับ กาละ หรือ โอกาส อย่ำงเคร่งครัดโดยหมั่นสังเกตเพื่อนร่วมงำน 
บุคคลรอบข้ำงและสถำนกำรณ์แวดล้อมของตนเองว่ำในช่วงเวลำนั้นๆ  ตนเองอยู่ในสถำนกำรณ์แบบไหนและควรปฏิบัติ
ตนอย่ำงไร รวมทั้งจงปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับ เทศะ หรือระเบียบปฏิบัติของหน่วยงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ต้องแต่ง
กายให้ถูกต้องตามระเบียบ ของบริษัทที่ตนเองเข้ำฝึกงำน เพื่อแสดงว่ำตนเองให้ควำมเคำรพต่อสถำนที่ท ำงำนและเป็น
สมำชิกคนหนึ่งสังคมของท ำงำนโดยไม่แปลกแยก 

2. อย่ำมำ (ท ำงำน) แบบไทย….แต่ (กลับบ้ำน)ไปแบบฝรั่ง : กำรเข้ำปฏิบัติงำนก่อนเวลำเข้ำงำนถือเป็นเรื่องส ำคัญล ำดับ
แรกของชีวิตคนท ำงำนน้องใหม่ เนื่องจำกกำรกระท ำดังกล่ำวจะบ่งบอกถึงควำมมีวินัยในชีวิตและควำมรับผิดชอบของ
ตนเองที่มีต่องำนและสถำนที่ท ำงำน  ดังนั้นเพื่อสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน จงเดินทำง
มำถึงสถำนที่ท ำงำนก่อนเวลำเข้ำงำนอย่ำงนอ้ย 30 นำที และควรกลับจำกสถำนที่ท ำงำนหลังเวลำเลิกงำน  30 นำทีเป็น
ประจ ำทุกวันหำกไม่มีกิจธุระจ ำเป็นเร่งด่วน นอกจำกนี้ในกำรนัดหมำยประชุมต่ำงๆ ทั้งภำยในส ำนักงำนและกับลูกค้ำ 
(หำกมีโอกำส) จงมำก่อนเวลำนัดหมำยประมำณ 15 นำทีเสมอ  

3. อย่ำเป็นคนเหยียบขี้ไก่…ไม่ฝ่อ : จงระลึกเสมอว่ำในกำรฝึกงำนหรือกำรปฏิบัติงำนจริงก็ตำม เจ้ำของบริษัทเป็นผู้ว่ำจ้ำง
ให้เรำมำท ำงำนโดยมีเงินค่ำตอบแทน (หรือกรณีกำรฝึกงำนที่ไม่มีค่ำตอบแทน ก็ถือว่ำเป็นกำรให้โอกำสให้ตนเองได้
ฝึกฝนควำมรู้โดยไม่คิดมูลค่ำ) ดังนั้น จงใช้เวลำทุกนำทีในชั่วโมงท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มที่ โดยให้ละเว้น
พฤติกรรมกำรเล่นทำงเครือข่ำยออนไลน์ต่ำงๆ โดยเด็ดขำด ได้แก่ ไม่เช็ค E-mail เล่นโปรแกรม Chat Online (MSN, 
Hi 5, etc.) เล่น เกม เล่น Internet ดูข่ำว ดู เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้ งกำรกระท ำกิจกรรมทำงคอมพิวเตอร์ อ่ืนใด 
นอกเหนือจำกงำนในควำมรับผิดขอบของตนเองระหว่ำงเวลำท ำงำน นอกจำกนี้ ระหว่ำงเวลำงำนไม่ควรใช้เวลำท ำงำน
อ่ำนหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออ่ำนเล่น หรือคุยโทรศัพท์ส่วนตัวของตนเอง แม้ว่ำจะปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบจนแล้วเสร็จก็
ตำม ควรน ำแบบพิมพ์เขียวอำคำรของสถำนที่ท ำงำนมำศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม 

4. ยืนบนล ำแข้งของตนเอง…เสมอ :  ในวันแรกของกำรฝึกปฏิบัติงำน จงน ำอุปกรณ์และเครื่องมือเขียนแบบที่จ ำเป็นของ
ตนเอง เช่น ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ ฉำกปรับมุม ฯลฯ ไปใช้งำนในสถำนที่ท ำงำน เพื่อลดภำระเร่ืองกำรเตรียมกำรและ 

5. ทรัพยำกรของสถำนที่ฝึกงำนต้นสังกัด รวมทั้งระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน เม่ือตนเองได้รับมอบหมำยงำนใดก็ตำมพึงกระท ำ 
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6. ด้วยตนเองให้ลุล่วงเสียก่อนขอควำมช่วยเหลือจำกผู้อ่ืน ยกเว้นเป็นเนื้อหำของงำนทีต้องได้รับค ำปรึกษำ นอกจำกนี้กำร
ดูแลตัวเองอย่ำงผู้ใหญ่และคนท ำงำนเป็นเร่ืองที่ต้องปฏิบัติเป็นอย่ำงยิ่งระหว่ำงกำรท ำงำน โดยละเว้นกำรขอรับบริกำร
และกำรอ ำนวยควำมสะดวกอันเกินสมควรหรือมำกเกินปกติจำกบุคลำกรสนับสนุน เช่น แม่บ้ำน พนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย เป็นต้น 

7. ฟังหู…ไว้หู : ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน หำกไม่จ ำเป็นจริงๆ พยำยำมอย่ำสร้ำงโลกส่วนตัวด้วยกำรเข้ำ Mode ของอุปกรณ์
ดูหนังฟังเพลงส่วนตัวเพียงล ำพัง เนื่องจำกกำรเปิดหูเปิดตำรับทรำบข้อมูลต่ำงๆ ในพื้นที่แวดล้อมของตนเองเป็นเรื่อง
จ ำเป็นในกำรเข้ำสังคม แต่หำกจ ำเป็นต้องใส่อุปกรณ์หูฟังเพลงขณะท ำงำน ให้ใส่เพียงข้ำงเดียวเพื่อกำรรับรู้สภำพกำรณ์
ของสังคมแวดล้อมในสถำนที่ฝึกงำนรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงเวลำงำนอีกด้วย 

8. อยู่บ้ำนท่ำน…อย่ำนิ่งดูดำย : ระหว่ำงกำรใช้เวลำฝึกปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ไม่ควรคิดและท ำงำนเพียงถือว่ำตนเองได้
ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบแล้วเสร็จก็เพียงพอแล้ว ควรอำสำเข้ำช่วยเหลืองำนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกควำม
รับผิดชอบของตนเองอยู่เสมอโดยไม่เก่ียงงอน และควรดูแลช่วยเหลืองำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนในหน่วยงำนอยู่เป็น
ประจ ำและสม่ ำเสมอ 

9. เข้ำเมืองตำหลิ่ว…ต้องหลิ่วตำตำม: เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ตนเอง จงใช้เวลำว่ำงนอกเวลำท ำงำนเข้ำท ำควำมรู้จักกับ
บุคลำกรในส ำนักงำนของตนเองให้ครบถ้วนตั้งแต่ผู้บริหำร สถำปนิกพี่เลี้ยง พี่ๆ Draftsman เพื่อนๆ ต่ำงสถำบัน (หำก
มี)  คุณป้ำแม่บ้ำน คุณอำ ร.ป.ภ. และควรปฏิบัติต่อบุคคลเหล่ำนี้ด้วยควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมำคำรวะอยู่เสมอ 
รวมทั้งต้องหำโอกำสและเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ และเข้ำสังคมกับสถำนที่ท ำงำนของตนเองตำมแต่โอกำสอ ำนวย 
และไม่ควรแยกตัวไปรับประทำนอำหำรกลำงวันโดยล ำพังหรือเฉพำะเพื่อนร่วมคณะเพียงเท่ำนั้น 

10. จงท ำตัวเป็น…หนอนหนังสือ : ควรใช้เวลำว่ำงจำกกำรฝึกงำนในแต่ละวันทบทวนปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
ของตนเอง และคิดหำวิธีกำรแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรมในเวลำที่เหมำะสม รวมทั้ง  ต้องบันทึกข้อมูลควำมรู้ ที่ได้รับจำก
กำรฝึกงำนและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติวิชำชีพจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และเขียนบันทึกกำรฝึกงำนของตนเองเป็น
ประจ ำทุกวันหรืออย่ำงน้อยอำทิตย์ละ 1 คร้ัง เพื่อให้เกิดอุปนิสัยแห่งกำรพัฒนำและสร้ำงวัฒนธรรมกำรเขียนและบันทึก
อันจะเป็นตัวช่วยสร้ำงวิธีคิดที่เป็นระบบให้กับตนเอง 

11.  จงเป็นคนว่ำนอน…สอนง่ำย/ เป็นน้ ำครึ่งแก้วเสมอ : ในฐำนะผู้เยำว์ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ รวมทั้งกำรขำดองค์ควำมรู้ที่
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทุกๆ ด้ำน จึงเป็นเรื่องสมควรอย่ำงยิ่งที่ตนเองจะต้องรับ + ฟังข้อมูล ข้อแนะน ำและควำมรู้จำก
ผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำนอ่ืนๆ อยู่เสมอ รวมทั้งในกำรอภิปรำยระดมควำมคิดเห็นในลักษณะใดๆ ก็ตำม พึงใช้เหตุ
และผลเป็นที่ตั้งและไม่ควรยึดมั่น ถือมั่นในตัวเองมำกจนเกินไป รวมทั้งควรรับ + ฟังข้อแนะน ำ ข้อคิดให้รอบด้ำนแม้
บำงอย่ำงอำจไม่ตรงกับควำมคิดของตนเอง เนื่องจำกกำรกระท ำตนเป็นน้ ำเต็มแก้วดังกล่ำว จะเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อ
กำรรับกำรถ่ำยทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนำองค์ควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพและชีวิตของตนเองในที่สุด 

12. ควำมในอย่ำน ำออก…ควำมนอกอย่ำน ำเข้ำ : ในวิชำชีพสถำปัตยกรรม/ ภูมิสถำปัตยกรรม ผลงำนกำรออกแบบ เขียน
แบบ และแบบพิมพ์เขียว รวมทั้งข้อมูลงำนแบบในลักษณะ Electronic Files ของหน่วยงำนต้นสังกัด ถือเป็นทรัพย์สิน
ทำงปัญญำที่ส ำคัญและมีข้อกฎหมำยเร่ืองลิขสิทธิ์และจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพเข้ำเก่ียวข้อง ดังนั้น กำรคัดลอกหรือท ำ
ส ำเนำด้วยวิธีกำรใดๆ ก็ตำม รวมทั้งกำรน ำผลงำนข้ำงต้นจำกหน่วยงำนฝึกหัดมำใช้งำนหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญำต
ถือเป็นควำมผิดทำงวิชำชีพอย่ำงร้ำยแรงที่ไม่ควรปฏิบัติโดยเด็ดขำด นอกจำกนี้ควำมลับหรือข้อมูลของบริษัทและลูกค้ำ
เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องรักษำไว้เป็นควำมลับเฉพำะภำยในหน่วยงำนเท่ำนั้น ไม่ควรน ำมำเผยแพร่หรือพูดคุยแบ่งปันใน 

13. หมู่เพื่อนฝูงในเชิงตลกขบขันหรือเชิงใดๆ ก็ตำม เนื่องจำกถือเป็นกำรกระท ำที่ไม่เคำรพต่อลูกค้ำและหน่วยงำนต้นสังกัด
ของตนเอง อีกทั้งกำรกระท ำเหล่ำนี้ยังถือได้ว่ำเป็นควำมผิดทำงจรรยำบรรณวิชำชีพอีกด้วยเช่นกัน 

เรียบเรียงโดย ผศ. รัชด ชมภนูชิ 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2.1 :ใบรำยงำนเนื้อหำกำรฝึกปฏิบัติงำนประจ ำวัน 

ระหว่ำงวันที่...........ถึงวันที่ …………/……………/ 2564 

สัปดำห์ที่ ……./2564 
 

ชื่อ-สกลุนิสิต………………………………….…………..……. รหัสประจ ำตัวนิสิต……………..…….……....................................... 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ฯ     สถำปัตยกรรมศำสตร์   ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตร์       หลักสตูร (วท.บ.) สถำปัตยกรรม Bbit 

ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท ……………………………………………………………………………………………….................................... 

ผู้ควบคุมกำรฝึกงำน ………………………………………… ต ำแหน่ง ……………………………………….................................…. 

 

วัน วันที/่เดือน/ปี รำยงำนกำรฝึกงำน จ ำนวนชั่วโมง
ปฏิบัติงำน 

ผู้ดูแลกำรฝึกงำน 

จันทร์ …../……../.2564 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

…………….. 

 

………………… 

อังคำร …../……../.2564 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

…………….. 

 

………………… 

พุธ …../……../.2564 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

…………….. 

 

………………… 

พฤหัสบดี …../……../.2564 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

…………….. 

 

………………… 

ศุกร์ …../……../.2564 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

…………….. 

 

………………… 

เสำร์ …../……../.2564 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

…………….. 

 

………………… 

อำทิตย์ …../……../.2564 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

…………….. 

 

………………… 
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ส่วนที่ 2.2 :รำยงำนสรุปกำรท ำงำนประจ ำสัปดำห์ 

ระหว่ำงวันที่...........ถึงวันที่ …………/……………/ 2564 

สัปดำห์ท่ี ……./2564 

   

ชื่อ-สกลุนิสิต………………………………….…………..….............…......... รหัสประจ ำตัวนิสิต……………..…….……...................................................... 

สำขำวิชำ/หลักสูตรฯ       สถำปัตยกรรมศำสตร์      ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตร์      หลักสูตร วทบ. สถำปัตยกรรม Bbit 

ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท ………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ควบคุมกำรฝึกงำน ………………………………………… ต ำแหน่ง …………………………………………. 

1. รำยงำนสรุปเนื้อหำของงำนโดยรวมประจ ำสัปดำห ์/ ชื่อโครงกำร/ ชื่อลูกค้ำ 
 

 

 

 

2. ข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติงำนของตนเองในรอบสัปดำห์ 
 

 

 

 

 

3. ข้อแก้ไขที่ตนเองจะน ำไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในสัปดำห์ต่อไป 
 

 

 

 

4. ข้อคิด/ ควำมรู้ใหม่ที่ได้รับในกำรปฏิบัติงำนในรอบสัปดำห์ 
 

 

 

(ให้นิสิตเขียนรำยงำนกำรฝึกปฏบิัติงำนประจ ำวันทุกวัน และเขียนรำยงำนสรุปกำรฝึกปฏิบัติงำนสัปดำห์ละ   1 คร้ัง) 

 


