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ประวัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

หลักสูตร ............................................................... สาขาวิชา .......................................................... 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
 
1.ประวัตินักศึกษา 
ชื่อนักศึกษา(นาย/นางสาว) ................................................... นามสกุล ............................................อายุ ............ ปี 
เกิดวันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ............ รหสันักศึกษา ............................ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ .............. 
วิชาเอก ..................................................... วิชาโท .............................................. โทรศัพท์ ...................................... 
ที่อยู่ของนักศึกษาตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) บ้านเลขท่ี ..................... หมู่ที่ ................. ซอย......................... 
ถนน ............................................................................... ต าบล/แขวง .................. .................................................... 
อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด........................................................ รหสัไปรษณีย์......................................  
ที่อยู่ของนักศึกษาท่ีสามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน (ในกรณีไม่ได้พักอาศัยตาม ทร.14) บ้านเลขท่ี .......... หมู่ที่..........
ซอย.....................................ถนน ......................................... ต าบล/แขวง ................................................................  
อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด........................................................ รหสัไปรษณีย์...... ................................ 
2.สถานภาพครอบครัว 
บิดา-มารดา :  O อยู่ที่ด้วยกัน O แยกกันอยู่ O หย่าร้าง 

ที่อยู่         O บิดา  O มารดา O ผู้ปกครอง 
บ้านเลขท่ี ..................... หมู่ที่ ................... ซอย.....................................................ถนน .... ...................................... 
ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.............................................................. หมายเลขโทรศัพท์ .................................. ............................... 
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน คือ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................  
เกี่ยวข้องเป็น....................................... โทรศัพท์ .......................................... Facebook......................................... 
3.ความสามารถพิเศษ/ความถนัดทั่วไป 
ความถนัดทางวิชาที่เรียน ..................................................................................................... ...................................... 
ความสนใจด้านอื่นๆ ............................................................................................................................. ...................... 
ความรู้ทางภาษา 

 
ภาษา 

ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย มาก ปาน

กลาง 
น้อย มาก ปาน

กลาง 
น้อย มาก ปาน

กลาง 
น้อย 

ภาษาอังกฤษ             
ภาษาจีน             
ภาษามลายู             
........................................             

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
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ความสามารถด้านกีฬา 
 Oบาสเกตบอล Oวอลเล่ย์บอล Oกรฑีา     Oว่ายน้ า Oอ่ืนๆ ระบุ................................................. 
4.ข้อมูลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ลักษณะงานที่ต้องการฝึก/เรียนรู้ ............................................................................................. .................................. 
ความคาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ ..................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่วันที่.............../......................../............. ถึงวันที่ ............../................/......... 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     

ลงชื่อ  ............................................................ 
     (...............................................................) 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
วันที่ ......... เดือน .......................พ.ศ. .................... 

 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ค ารับรองของผู้ควบคุมการฝึกประสบกรณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของนักศึกษาชื่อ (นาย/นางสาว) .........................................................................  
เป็นความจริงทุกประการและสามารถตรวจสอบประวัติได้ 
 
        

ลงชื่อ  ............................................................ 
         (......................................................) 

        ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
ที่อยู่ของอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ : 
 ชื่ออาจารย์ ....................................................................... 
 แผนกวิชา ........................................................................ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี 
 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 
 หมายเลขโทรศัพท์ 073-331304  
 หมายเลขโทรสาร 073-312232
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ หน่วยหลักสูตร โทร . 3018       

ที ่  มอ  วันที่            
เรื่อง   ขออนุญาตฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ภาคการศึกษาที่  .....................ปกีารศึกษา ................  

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)............................................................... รหัสนักศึกษา .................................... ...... 
นักศึกษาชั้นปีที่ ................................ วิชาเอก..................................................วิชาโท.......... ...................................... 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ของ
นักศึกษา ......................................... มีความประสงค์ขออนุญาตไปฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  
ประจ าภาคการศึกษาท่ี  .......................................................ปีการศึกษา ..................................................................  
ชื่อหน่วยงาน .........................................................................................................................................  
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ ....................................... .........................โทรสาร ......................................................................................  
ต าแหน่งผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน .....................................................................................................................  
นักศึกษาฝึกงานระหว่างวันที่.............................เดือน...................พ.ศ.................จนถึงวันท่ี ....................................
เดือน....................พ.ศ.............โดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้ติดต่อหน่วยงานเองและขอรับรองว่าจะปฎิบัติตามระเบียบของ
หน่วยงานนั้นอย่างเคร่งครัด อนึ่ง การขอฝึกงานครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองแล้ว และหลังจากเสร็จ
สิ้นการฝึกงาน ข้าพเจ้าให้สัญญาว่าจะกลับมาน าเสนอรายงานการฝึกงานในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
แฟ้มข้อมูล และเวทีบอกเล่าประสบการณ์ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ส าหรับการฝึกงานของนักศึกษารุ่นต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

)ลงชื่อ (.............................................  
 (.............................................)  

นักศึกษา 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
O อนุญาต O ไม่อนุญาต 

      
 )ลงชื่อ (.............................................  

 (.............................................)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 



4 
 

หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 เขียนที่ .......................................................... 

วันที่ ........................ เดือน .................... พ.ศ...................... 
 
เรื่อง ............................................................................................................................. .................................... 
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................อายุ ........... ...............ปี 
อาชีพ .........................................................ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก บ้านเลขท่ี ................. ............. หมู่ที่ ...................... 
ถนน .............................. ต าบล ...........................อ าเภอ ............................................ จังหวัด  ............................... 
รหัสไปรษณีย์ ........................................เบอร์โทรศัพท์ ............................................... เบอร์มือถือ ......................... 
Facebook : ………………………………………………………….. Line ID : ………………………………………………………………… 
ซึ่งมีความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็น O บิดา   O มารดา    O อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………….………….. 
โดยข้าพเจ้า 
 
O ยินยอม ให้ (นาย/นางสาว) ............................................................................................................ .............. 
  รหัสนักศึกษา ..................................... สาขาวิชา................... .............................ชั้นปีที่ .................  
  ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  O ในประเทศ O ต่างประเทศ 

ณ หน่วยงาน........... ....................................................................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................... ...........................  

O ไม่ยินยอม ให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เนื่องจาก ...................................................................... 
  ............................................................................................................................. ........................... 
  ............................................................................................................................. ........................... 
    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         ขอแสดงความนับถือ 
       ลงชื่อ ............................................................... 
        (........................................................) 
        วันที่............................................... 
 

 
 


