กรุณากรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง

อฝ. 01

คำร้องขอให้คณะออกหนังสือนิสิตฝึกงำน
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ให้คณะออกหนังสือรำชกำร
เรียน คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................รหัสประจาตัวนิสิต...........................
สาขาวิชา................................................................ชั้นปีที่.........เกรดเฉลี่ยสะสม...........หมายเลขโทรศัพท์.....................................
ที่อยู่.....................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ดูแลการฝึกงาน.......................................................
หมายเลขโทรศัพท์....................................................
มีความประสงค์ขอให้คณะฯ ออกหนังสือราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงาน ตามรายละเอียด
ดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์ฝึกงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ชื่อ.....................................................................
2. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่................หมู่..........ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...............หมายเลขโทรศัพท์..........................โทรสาร...............................
3. ซึ่งให้เรียนถึง...................................................................................................................................... ..............
4. เริ่มฝึกงาน ตั้งแต่วันที่........................................................ถึงวันที่...................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ลงชื่อ.....................................................(นิสิตผู้ยื่นคาร้อง)
(......................................................)
ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ดูแลการฝึกงาน
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...........................................
(ลงชื่อ)..................................................................
(..................................................................)
วันที่...............................................................
 ให้ความอนุเคราะห์  ไม่ให้ความอนุเคราะห์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรับแก้เมื่อ 02/01/63

โปรดดำเนินกำรดังนี้
นิสิตส่งคาร้องขอให้คณะออกหนังสือนิสิตฝึกงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่
1. หนังสือยินยอมให้นิสิตไปฝึกงาน จานวน 1 ฉบับ (ขอรับได้ทงี่ านกิจการนิสิต)
2. สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของนิสิตผู้เข้ารับการฝึกงาน จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพยาน จานวน 1 ฉบับ (พยาน 2 คนคนละฉบับ)
6. ข้อมูลสถานทีฝ่ ึกงาน ได้แก่ ชื่อสถานประกอบการที่ถูกต้อง และทาหนังสือเรียนถึง
(ระบุชื่อ-นามสกุล /ตาแหน่งให้ชัดเจน) ให้พิมพ์รายละเอียดข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word
และพิมพ์ออกมา 1 ฉบับ เพื่อแนบคาร้องฯ
การติดต่อสถานประกอบการให้ติดต่อครั้งละ 1 แห่ง เท่านั้น นิสิตจะติดต่อสถานประกอบการแห่งที่ 2 ได้
ก็ต่อเมื่อได้รับการตอบปฏิเสธจากสถานประกอบการแห่งแรกที่ติดต่อก่อน

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ ๐-๓810-2222 ต่อ 4053
โทรสาร ๐-๓๗๒๖-๑๘๐๑

หนังสือยินยอมให้นิสิตไปฝึกงำน
เขียนที่...................................................................................
วันที่..................เดือน................................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ อายุ.........................ปี
บ้านเลขที่.................หมู่ที่....................ถนน..............................ตาบล................................อา เภอ.........................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์(บ้าน)...... ...................................................
โทรศัพ ท์ (มือถือ).........................................................เป็น ผู้ ปกครองหรือผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ
นาย/นางสาว.........................................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น.........................................ของนิสิต
ขอให้ความยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว................................................................ไปฝึกงานช่วงภาคเรียนที.่ ................
ปี ก ารศึ ก ษา..............................เพื่ อต้ อ งการให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้ เพิ่ ม เติ ม และฝึ ก ฝนประสบการณ์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ
อั น เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ นิ สิ ต ในกรณี ที่ นิ สิ ต ฝึ ก งำนต้ อ งมี ก ำรเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ง ำนต่ ำ งประเทศ
ตำมที่หน่วยงำนกำหนดนิสิตจะต้องดูแลรับผิดชอบตัวเอง โดยข้ำพเจ้ำรับทรำบ และยินยอมให้ นิสิตเดินทำงไป
ปฏิ บั ติ ง ำนต่ ำ งประเทศได้ ซึ่ ง ในระหว่ า งไปฝึ ก งานครั้ ง นี้ หากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ขึ้ น จนท าให้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ
ทุ พ พลภาพ หรื อ เสี ย ชี วิต ข้ าพเจ้ ายิ น ยอมที่ จ ะไม่ เรีย กร้อ งสิ ท ธิ ห รือ ฟ้ อ งร้ อ งทางแพ่ งต่ อ คณะวิท ยาศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินการฝึกงานดังกล่าว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................................................ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
(........................................................................)
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
(.......................................................................)
(ลงชื่อ).......................................................................พยาน
(.......................................................................)
ข้าพเจ้ารับทราบการอนุญาตของผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และยินยอมที่จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จาก
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ดังกล่าวข้างต้นด้วย
(ลงชื่อ)........................................................................นิสิตผู้เข้ารับการฝึกงาน
(........................................................................)

ขั้นตอนกำรดำเนินกำรขอฝึกงำน
ติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง
(สอบถามข้อมูลการรับเข้าฝึ กงาน)

กรอกแบบฟอร์ม อฝ.01 พร้อมแนบเอกสารประกอบ
(ใบคาร้องขอให้คณะออกหนังสือนิสติ ฝึ กงาน)

ส่งเอกสารทีง่ านกิจการนิสติ
(ห้องงานกิจการนิสติ ชัน้ 1 อาคารเทียนทอง)
ระยะเวลา 7 – 10 วันทาการ

รับหนังสือราชการ”ขอความอนุเคราะห์ให้นิสติ ฝึ กงาน”
(ห้องงานกิจการนิสติ ชัน้ 1 อาคารเทียนทอง)

นิสติ ส่งเอกสาร”ขอความอนุเคราะห์ให้นิสติ ฝึ กงาน” ไปยังสถานประกอบการ
(นิสติ ดาเนินการส่งเอกสารด้วยตนเอง)

สถานการประกอบการปฏิเสธ
สถานการประกอบการตอบรับ

กรอกแบบฟอร์ม อฝ.02
(ใบคาร้องขอออกหนังสือราชการ ”ส่งตัวนิสติ เข้าฝึ กงาน”)

ส่งเอกสารทีง่ านกิจการนิสติ
(ห้องงานกิจการนิสติ ชัน้ 1 อาคารเทียนทอง)
ระยะเวลา 10 - 20 วันทาการ

รับหนังสือราชการ”ส่งตัวนิสติ เข้าฝึ กงาน” พร้อมเอกสารออกฝึ กงาน
(ห้องงานกิจการนิสติ ชัน้ 1 อาคารเทียนทอง)
ปรับแก้ขั้นตอนเมื่อ 02/01/63

