
แบบค ำร้องขอให้ออกหนังสือรำชกำรขอควำมอนุเครำะห์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ภำคเรียนที่ ..........ปีกำรศึกษำ ............... 

 

 
ชื่อ - สกุล (นาย / นางสาว) ................................................... .............................................................................. 
รหัสนิสิต ....................................................เบอร์โทรศัพท์ ................................................. ................................. 
และ คณะ ฯ ดังนี้ 
1. ชื่อ - สกุล (นาย / นางสาว) ......................................................................................................... ................... 
   รหัสนิสิต ....................................................เบอร์โทรศัพท์ ........................ ...................................................... 
2. ชื่อ - สกุล (นาย / นางสาว) ......................................................................................................... ................... 
   รหัสนิสิต ....................................................เบอร์โทรศัพท์ ..............................................................................  
3. ชื่อ - สกุล (นาย / นางสาว) ......................................................................................................... ................... 
   รหัสนิสิต ....................................................เบอร์โทรศัพท์ ................................................. ............................. 
4. ชื่อ - สกุล (นาย / นางสาว) ............................................................................................................................ 
   รหัสนิสิต ....................................................เบอร์โทรศัพท์ ................................................. ............................. 
5. ชื่อ - สกุล (นาย / นางสาว) ............................................................................................................................  
   รหัสนิสิต ....................................................เบอร์โทรศัพท์ ................................................. ............................. 
 มีความประสงค์ขอให้ฝ่ายวิชาชีพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดท า
หนังสือราชการ เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ .............................................................. . 
......................................................เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ .............................................ถึง .........................................
รวมระยะเวลาการฝึก ...................(    ) สัปดาห์ / (    ) เดอืน) ตามรายละเอียดแหล่งฝึกประสบการณ์ฯ ดังนี้ 
ชื่อ / ต ำแหน่ง............................................................................................................................. ......................... 
ชื่อสถำนประกอบกำร............................................................................................................................. ............ 
ที่อยู ่.............................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
เบอร์โทรศัพท์.........................................................อีเมล ....................................................................................  
 ❑ ส่งทางไปรษณีย์     ❑ น าส่งด้วยตนเอง     ❑ ส่งทางอีเมล     ❑ ส่งทางไลน์ / เฟสบุค 
 
ความเห็นของประธานหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      ❑ อนุมัต ิ ❑ ไม่อนุมัติ 

 
 
      ลงชื่อ .................................................................. 
             (.................................................................) 
              ประธานหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 

 

วิชาชีพ_4 
ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

dtpa@dusit.com038 425 611-7

2 2564

สิริการย์  ทองสุมาตร
61011010XXX 085-006-XXXX

ประสบการณ์   วิชาชีพ
094-654-XXXX60011010XXX

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

10 มกราคม 2565 10 เมษายน 2565
3

ผู้จัดการแผนกการเรียนรู้และพัฒนา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

240/2 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
(ตำแหน่่งจนท.ที่จะระบุในหนังสือขอความอนุเคราะห)์

sirikarn
Underline

sirikarn
Underline



 
 
 

ช่ือ (นาย/นางสาว).......................................................................นามสกุล.............................................................. 
First Name (Mr. /Ms.).............................................................Last Name......................................................... 
รหัสประจ าตัวนิสติ.......................................................................โทรศัพท์............................................................. 
อีเมล (ตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................................................ 
สาขาวิชา ❑ การจัดการการท่องเที่ยว    ❑ การจัดการโรงแรม    ❑ การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ..................................................................................................................................................................... 

  มีความประสงค์ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่  
             ❑ หน่วยงานราชการ❑ บริษัทเอกชน     ❑ โรงแรม     ❑ รัฐวิสาหกิจ 
ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน ...................................................................................... จังหวัด ............................................. 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน) ช่ือ - สกุล ....................................................................................................................... 
ความสัมพันธ์............................................พักอยู่บ้านเลขท่ี ..............ถนน.................................ต าบล........................................... 
อ าเภอ............................................................จังหวัด..................................................โทรศัพท์..................................................... 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
        ลงช่ือ ....................................................(นิสติ) 
                          (...............................................................) 
 
              

ส ำหรับฝ่ำยวิชำชีพ 

เอกสารที่ใช้ในการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ :  ❑ แบบตรวจสอบจบ     ❑ หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 
      ❑ Resume               ❑ ส าเนาใบผ่านการอบรมปฐมพยาบาล    

ผลการสอบข้อเขียน ❑ ผา่น     ❑ ไม่ผ่าน   ผลการสอบสัมภาษณ์ ❑ ผ่าน      ❑ ไม่ผ่าน 
 

       ลงช่ือ ...................................................(ผูต้รวจเอกสาร
             (.................................................................) 

ความเห็นของประธานหลักสูตร / อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ❑ อนุมัติ ❑ ไม่อนุมัต ิ
       ลงช่ือ ................................................................. 
            (...................................................................) 

ความเห็นของผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาชีพ    ❑ อนุมัติ ❑ ไม่อนุมัต ิ
       ลงช่ือ .................................................................. 
             (...................................................................) 

ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพการศึกษา ❑ อนุมัติ ❑ ไม่อนุมัต ิ
       ลงช่ือ ................................................................... 
             (....................................................................) 
     

 

 

 

1.5 - 2 นิ้ว 
 

 

แบบค ำร้องขอฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

คณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

วิชาชีพ_1 

สิริการย์  ทองสุมาตร
Sirikarn

085-006-XXXX
SIRIKARN.T@MSU.AC.TH

Thongsumart
61011010XXX

นางท่องเที่ยว   โรงแรม

มารดา 1 - ตลาด
เมือง มหาสารคาม 089-431-XXXX

สิริการย์  ทองสุมาตร

นางสาวสิริการย์  ทองสุมาตร

ชลบุรี

อ.ปภาดา    อนันต์กีรติการ 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

sirikarn
Underline

sirikarn
Underline



 
 
 

ช่ือ (นาย/นางสาว).......................................................................นามสกุล.............................................................. 
First Name (Mr. /Ms.).............................................................Last Name......................................................... 
รหัสประจ าตัวนิสติ.......................................................................โทรศัพท์............................................................. 
อีเมล (ตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................................................ 
สาขาวิชา ❑ การจัดการการท่องเที่ยว    ❑ การจัดการโรงแรม    ❑ การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ..................................................................................................................................................................... 

  มีความประสงค์ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่  
             ❑ หน่วยงานราชการ❑ บริษัทเอกชน     ❑ โรงแรม     ❑ รัฐวิสาหกิจ 
ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน ...................................................................................... จังหวัด ............................................. 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน) ช่ือ - สกุล ....................................................................................................................... 
ความสัมพันธ์............................................พักอยู่บ้านเลขท่ี ..............ถนน.................................ต าบล........................................... 
อ าเภอ............................................................จังหวัด..................................................โทรศัพท์..................................................... 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
        ลงช่ือ ....................................................(นิสติ) 
                          (...............................................................) 
 
              

ส ำหรับฝ่ำยวิชำชีพ 

เอกสารที่ใช้ในการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ :  ❑ แบบตรวจสอบจบ     ❑ หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 
      ❑ Resume               ❑ ส าเนาใบผ่านการอบรมปฐมพยาบาล    

ผลการสอบข้อเขียน ❑ ผา่น     ❑ ไม่ผ่าน   ผลการสอบสัมภาษณ์ ❑ ผ่าน      ❑ ไม่ผ่าน 
 

       ลงช่ือ ...................................................(ผูต้รวจเอกสาร
             (.................................................................) 

ความเห็นของประธานหลักสูตร / อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ❑ อนุมัติ ❑ ไม่อนุมัต ิ
       ลงช่ือ ................................................................. 
            (...................................................................) 

ความเห็นของผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาชีพ    ❑ อนุมัติ ❑ ไม่อนุมัต ิ
       ลงช่ือ .................................................................. 
             (...................................................................) 

ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพการศึกษา ❑ อนุมัติ ❑ ไม่อนุมัต ิ
       ลงช่ือ ................................................................... 
             (....................................................................) 
     

 

 

 

1.5 - 2 นิ้ว 
 

 

แบบค ำร้องขอฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

คณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

วิชาชีพ_1 

ประสบการณ์ วิชาชีพ

60011010XXX 094-654-XXXX
Prasobkan Vicha-sheep

PRASOBKAN.V@MSU.AC.TH

อ.ปภาดา    อนันต์กีรติการ

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี
นายประกอบ  วิชาชีพ

บิดา 20 ถีนานนท์ ตลาด
เมือง มหาสารคาม 097-777-XXXX

ประสบการณ์   วิชาชีพ

นายประสบการณ์  วิชาชีพ

sirikarn
Underline

sirikarn
Underline



   หนังสือยินยอมผู้ปกครองส ำหรับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

 

                                                      วันที่...........เดอืน.....................พ.ศ............ 

 

ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว ................................................................................................... .............. 

อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ถนน..........................................ต าบล................................................. .......... 

อ าเภอ...........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง................................................อีเมล............................................................................... 

เป็นผู้ปกครองของ นาย /นางสาว......................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น..........................ของนิสิต   

ยินยอมให้ นาย /นางสาว……………………….…………………………..รหัสนสิิต........................................................... 

นิสิตสาขาวิชา.........................................................................ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สถานประกอบการ/  

หน่วยงาน..........................................................................................ต าแหน่ง.............. ....................................... 

เลขที่..................หมู่ที่............ถนน..............................ต าบล.............................อ าเภอ........................................ 

จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................. ... 

ตั้งแต่วันที่...............เดือน...........................พ.ศ.............ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ................... 

 ข้าพเจ้ารับทราบถึงสถานที่ ระยะเวลา รวมถึงสวัสดิการ (ถ้ามี) ที่นิสิตจะได้รับระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และยินยอมให้นิสิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานประกอบการ /หน่วยงาน ดังกล่าว พร้อมปฏิบัติตามประกาศคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

       ลงชื่อ................................................ผู้ปกครอง 

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

                          ลงชื่อ................................................นิสิตฝึกงาน 

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

       ลงชื่อ................................................พยาน 

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

 

วิชาชีพ_3 

26 พ.ย. 2564

ท่องเที่ยว  โรงแรม

1 - - ตลาด

เมือง มหาสารคาม 44000

089-431-XXXX XXXX@gmil.com

สิริการย์  ทองสุมาตร มารดา

สิริการย์  ทองสุมาตร 61011010XXX

การจัดการโรงแรม

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ต้อนรับส่วนหน้า

240/2 5 - นาเกลือ บางละมุง

ชลบุรี 20150 038 425 611-7

10 มกราคม 2565 10 เมษายน 2565

ท่องเที่ยว  โรงแรม

นางท่องเที่ยว   โรงแรม

สิริการย์  ทองสุมาตร

นางสาวสิริการย์  ทองสุมาตร

ทอฝัน  มาวิน

นางสาวทอฝัน  มาวิน

(ตำแหน่งที่นิสิตจะฝึกงาน)

sirikarn
Underline

sirikarn
Underline

sirikarn
Underline



   หนังสือยินยอมผู้ปกครองส ำหรับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

 

                                                      วันที่...........เดอืน.....................พ.ศ............ 

 

ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว ................................................................................................... .............. 

อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ถนน..........................................ต าบล................................................. .......... 

อ าเภอ...........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง................................................อีเมล............................................................................... 

เป็นผู้ปกครองของ นาย /นางสาว......................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น..........................ของนิสิต   

ยินยอมให้ นาย /นางสาว……………………….…………………………..รหัสนสิิต........................................................... 

นิสิตสาขาวิชา.........................................................................ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สถานประกอบการ/  

หน่วยงาน..........................................................................................ต าแหน่ง.............. ....................................... 

เลขที่..................หมู่ที่............ถนน..............................ต าบล.............................อ าเภอ........................................ 

จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................. ... 

ตั้งแต่วันที่...............เดือน...........................พ.ศ.............ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ................... 

 ข้าพเจ้ารับทราบถึงสถานที่ ระยะเวลา รวมถึงสวัสดิการ (ถ้ามี) ที่นิสิตจะได้รับระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และยินยอมให้นิสิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานประกอบการ /หน่วยงาน ดังกล่าว พร้อมปฏิบัติตามประกาศคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

       ลงชื่อ................................................ผู้ปกครอง 

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

                          ลงชื่อ................................................นิสิตฝึกงาน 

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

       ลงชื่อ................................................พยาน 

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

 

วิชาชีพ_3 

27 พ.ย. 2564

ประกอบ  วิชาชีพ

20 - ถีนานนท์ ตลาด

เมือง มหาสารคาม 44000

097-777-XXXX XXXX@hotmal.com

ประสบการณ์   วิชาชีพ บิดา

ประสบการณ์   วิชาชีพ 60011010XXX

การจัดการโรงแรม

ครัวโรงแรมดุสิตธานี พัทยา

240/2 5 - นาเกลือ บางละมุง

038 425 611-720150ชลบุรี

มกราคม10 2565 10 เมษายน 2565

ประกอบ  วิชาชีพ

นายประกอบ  วิชาชีพ

ประสบการณ์   วิชาชีพ

นายประสบการณ์  วิชาชีพ

สวยงาม  ชื่นใจ

นางสวยงาม  ชื่นใจ

(ตำแหน่งที่นิสิตจะฝึกงาน)
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