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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการฝึกงาน 

การฝึกงาน (Internship) เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมส าหรับการท างานทั้งใน
ระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้น าความรู้จากภาคทฤษฎีที่ศึกษาไปสู่การฝึก
การปฏิบัติในระยะเวลาที่ก าหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้จริงในการ
ท างาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ท าให้นึกศึกษาฝึกงาน
ไม่สามารถการออกฝึกงานในสถานประกอบการได้ ดังนั้นหน่วยฝึกประสบการณ์ฝึกงานวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้จัดท า
คู่มือการฝึกงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงานในสถานการณ์โค
วิด-19    

 
2. วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 

2.1. เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพระเบียบวินัย และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2. เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพ 
2.3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และสามารถใช้สติปัญญา

แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
2.4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการท างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปภายหลังจาก

ส าเร็จการศึกษา 
2.5. เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2.6. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่าง และรูปแบบในการน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมา

ประยุกต์ใช้ในการท างานด้านต่าง ๆ 
 

3. คุณสมบัติของนักศึกษา 
3.1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน โดยจ านวนหน่วยกิต 
3.2. ที่ลงทะเบียนต้องเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดไว้และต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย 

ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรสาขาวิชา 
3.3. นักศึกษาต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลย ี
3.4.  

4. ขอ้ควรปฏิบัติส าหรับนักศึกษา 
4.1. นักศึกษาต้องฝึกงาน ช่ัวโมงไม่น้อยกว่าที่หลักสูตรสาขาวิชาก าหนด  
4.2. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกงาน ก่อนไปฝึกงาน และสัมมนาหลังเสร็จ สิ้นการ

ฝึกงาน 
4.3. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎข้อบังคับที่หลักสูตรก าหนด  
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5. ค าอธิบายรายวิชา 
5.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 

5.1.1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

5.1.2  หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
5.1.3 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

 
  

14-110-306 ฝึกงานทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(0-40-0) 
 Electronics and Telecommunication Engineering Internship 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 

ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคมไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง หรือ 10 สัปดาห ์
Practical experience in workplace of government organization, state 
enterprise or private enterprise in the field of electronics and 
telecommunication not less than 400 hours or 10 weeks  

14-310-303 การฝกึงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(0-40-0) 
 Industrial Engineering Internship 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 

ฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ในขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการหรือการผลิต เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง หรือ 10 สัปดาห ์
Practical experience in the industry, private enterprise, government 
organization or state enterprise in the field of industrial or production 
engineering for not less than 400 hours or 10 weeks  

14-210-305 การฝึกงานทางวิศวกรรม 3(0-40-0) 
 Engineering Internship 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการทาง 

แมคคาทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง หรือ 10 สัปดาห ์
Practical experience in workplace of government organization, 
state or private enterprise in the field of mechatronics not less 
than 400 hours or 10 weeks  
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5.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
5.2.1  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

14-512-208 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  1 3(0-40-0) 
 Internship in Petroleum Technology I  
 วิชาบังคับก่อน: 14-512-207 การเตรียมความพร้อมฝกึงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 

Prerequisite: 14-512-207 Internship Preparation for Petroleum TechnologyI 
 ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการทางเทคโนโลยี

ปิโตรเลียมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง   
Job training in government organization, state enterprise or private enterprise 
in the field of petroleum technology for 1 summer semester or not less than 
320 hours  

 
14-512-327 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 3(0-40-0) 
 Internship in Petroleum Technology II 
 วิชาบังคับก่อน: 14-512-326  การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม  2 
 Prerequisite:  14-512-326 Internship Preparation for Petroleum Technology II 
 ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการทางเทคโนโลยี

ปิโตรเลียมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานและน าเสนอเพื่อการประเมินผล 
Job training in government organization, state enterprise or private enterprise 
in the field of petroleum technology for 1 summer semester or not less than 
320 hours; after training, student are required to submit and present the 
performance report for evaluation 
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บทที่ 2 
บทบาทและหน้าทีข่องบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 เพื่อให้การด าเนินการฝึกงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละฝ่ายควรมีบทบาทที่สามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน ดังนี้  
 
 1.  พี่เลี้ยง 
 พี่เลี้ยง  หมายถึง  ผู้ที่ท าหน้าที่ในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติการฝึกงาน  เป็นผู้ที่มี
ความรู้และช านาญการในงานที่นักศึกษาจะฝึกงาน  สามารถตอบปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการท างาน  
สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้  ดังนั้นนักศึกษาที่ฝึกงานควรเคารพ  
ให้ความส าคัญ  และปฏิบัติต่อพ่ีเลี้ยงดังต่อไปน้ี 
 1. หลังจากเริ่มออกปฏิบัติการฝึกงาน นักศึกษาควรรับทราบหรือเข้ารายงานตัวต่อพ่ีเลี้ยงทันที 
 2. ขอรับทราบภาระงานเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ขอค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติในขณะฝึกงาน 
 5. รับฟังหรือปฏิบัติตามค าว่ากล่าวตักเตือนจากพี่เลี้ยง 
 6. ขออนุญาตพี่เลี้ยงเมื่อมีความจ าเป็นเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ลา มาสาย หรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่
สามารถท างานได้  
 7. บ ันทึกการฝกึงานออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ 
 8. ในว ันสดุท้ายของการฝ ึกงานนักศึกษา ให้พี่เลี้ยงประเมินผลนักศึกษาฝึกงาน  

2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูล และมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกงาน  
2. ต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาก่อนไปฝึกปฏิบัติงาน 
3. ต้องก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไปฝึกปฏิบัติงาน 
4. ต้องก าหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดในรายวิชาของแต่ละ

หลักสูตร 
5. ต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกปฏิบัติงาน 
6. ต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และคณาจารย ์
7. การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินและวัดผล 

และเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

3.  นักศึกษา  
  3.1  คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาก่อนไปการฝึกงาน  

1. นักศึกษาต้องผ่านเง่ือนไขรายวิชาตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2. นักศึกษาต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

และไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรสาขาวิชา 
3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกปฏิบัติงาน 
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  3.2  มาตรฐานกิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน  
1. นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการฝึกปฏิบัติงานประจ าวัน หรือ ประจ าสัปดาห์  
2. นักศึกษาต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้นิเทศก์งานหลัง

เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าให้เรียบร้อย  
3.3  มาตรฐานกิจกรรมหลังปฏิบัติงาน 

1. นักศึกษาต้องน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในการสัมมนาการฝึกงาน  
2. นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 4.  อาจารย์นเิทศ 
  4.1  แนวปฏิบัติก่อนนิเทศ 

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  ดังนี ้
1. แต่งต้ังพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบจัดการฝึกงาน 
2. มอบหมายงานส าหรับการปฏิบัตฝิึกงานในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการนิเทศ 
4. ให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงาน 
5. เข้าร่วมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ตามวัน เวลา  ที่ก าหนด 

 4.2  แนวปฏิบัติขณะนิเทศ 
1. นิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกคนอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง โดยยึดหลัก

กัลยาณมิตร 
2. จดบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานที่สังเกตเห็น 
3. ชี้แจงหรือให้ค าแนะน ากับนักศึกษาเพ่ือแก้ไขข้อพกพร่อง 
4. รวบรวมข้อมูลที่สังเกตได้ไว้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินผล 
5. ตรวจบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก่

นักศึกษาตามที่เห็นสมควร 
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บทที่  3 
แนวปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาฝึกงาน 

 

1.  ขั้นตอนในการออกฝกึงาน 
 

 

รปูที่ 3.1  ขั้นตอนการด าเนินการการฝึกปฏิบัติงาน 
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รปูที่ 3.2  ขั้นตอนการด าเนินการการฝึกปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 
2.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงาน 
 2.1  ก ่อนการฝึกงาน 

 ก ่อนนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน จะต ้องเข ้าร ่วมโครงการปฐมน ิเทศการฝึกงานซึ่งทางงาน
ฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี จ ัดขึ้นเพ ื่อเตร ียมความพร ้อมให ้ก ับน ักศ ึกษาและร ับทราบแนวทาง
ปฏ ิบ ัต ิในการออกฝ ึกปฏิบัติงาน ทั้งก ่อนและหล ังการฝ ึกปฏิบัติงานเพ ื่อให ้เป ็นไปในท ิศทางเด ียวก ันและลด
ป ัญหาที่อาจจะเก ิดขึ้น โดยขั้นตอนที่น ักศึกษาจะต ้องปฏ ิบัติก่อนการออกฝึกงาน  
 2.2 ระหว ่างการฝกึงาน 

1. ตรงต ่อเวลา และปฏ ิบ ัต ิตามกฎข้อบ ังคับของหน ่วยงานอย ่างเคร่งครัด 
2. ปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างระมัดระว ัง ห้ามท าในสิ่งทีไ่มไ่ด ้รับอน ุญาตจากหน ่วยงาน 
3. นักศึกษาต้องลงเวลาการปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ครบตามชั่วโมงหรือระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด 
4. ต้องท าบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันตามแบบที่คณะฯ ก าหนดไว้ และส่งอาจารย์นิเทศก์

การฝึกงานตรวจในวันนิเทศ 
5. ต้องมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6. ต้องรับฟังความคิดเห็น ค าแนะน าของหัวหน้างาน และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อท าการแก้ไข

ข้อบกพร่องของตนเอง 
7. ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดีกับผู้บั งคับบัญชา ผู้ ร่ วมงาน ผู้มาติดต่อ งาน โดยเฉพาะ 

การแสดงออกทั้งกิริยา ท่าทาง และการพูดจะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม 
8. สรุปประสบการณ์และข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการฝึกงาน เพื่อร่วมกิจกรรมในวัน

ปัจฉิมนิเทศ 
หมายเหตุ  ถ้านักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ขณะฝึกงาน  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 

จะไม่พิจารณาผลการประเมินของสถานที่ฝึกงานนั้น 
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 3.2.4  ภายหลังการฝึกงาน 
1. ส ่งบ ันท ึกการฝ ึกงานพร ้อมแบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา มายังหลักสูตร

สาขาวิชา (เพ ื่อให ้หลักสูตรสาขาวิชา พ ิจารณาผลการฝกึงาน) หลังจากสิ้นสดุการฝกึงานแล ้ว 
2. น ักศกึษาต ้องนำเสนอสร ุปผลการฝึกงานโดยจ ัดท าเป ็น power point และรายงานการ

ฝกึงานฉบ ับสมบ ูรณ์จ านวน 1 ช ุดต ่อ 1 สถานที่ฝึกงาน แก ่หลักสูตรสาขาว ิชา ภายในว ัน เวลา ที่หลักสูตร
สาขาวิชากำหนด โดยหากสถานที่ฝึกงาน 1 แห ่ง มีลักษณะงาน หรือแผนกงานที่แตกต ่างก ัน ให้ท าเล่ม
รายงานการฝกึงานแยกจากก ัน 

3. รับทราบผลของการฝกึงานจากส าน ักส่งเสร ิมว ิชาการและงานทะเบ ียน 
ข้อเสนอแนะในการบันทกึงาน 
1. นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแต่ละวันในตารางที่ก าหนด 
2. ในการบันทกึแต่ละครั้งใหน้ักศึกษาลงนามก ากับไว้ด้านท้าย 
3. ให้ผู้ควบคุมการฝึกงานลงนามรับรองหรือแสดงข้อเสนอแนะด้วยทุกครั้ง 
4. เสนอบันทึกต่ออาจารย์นิเทศก์หรือผู้ตรวจฝึกงานทราบเมื่อไปนิเทศหรือตรวจการฝึกงาน 
5. การบันทึกต้องเป็นระเบียบ  สะอาดเรียบร้อย  และมลี าดับขั้นตอนก่อนหลังที่ชัดเจน 
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บทที่  4 
การประเม ินผลการฝึกงาน 

 
1.  การประเม ินผลการฝึกงาน 
 1.1  สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  1.1.1 การประเมินการปฏิบตัิงานประจ าวัน ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20 
  น ักศ ึกษาต ้องส ่งรายงานการปฏ ิบ ัต ิงานประจำว ันให้แก ่หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการ
ฝึกงาน ซึ่งจะประเมินการปฏ ิบ ัต ิงาน ข้อบกพร ่อง และข้อเสนอแนะเพื่อปร ับปรุงแก ้ไข ในการปฏิบัติ พร้อม
ลงนามการประเมินการปฏ ิบ ัต ิงานประจ าว ัน 
 1.1.2  การประเม ินรายงานความก้าวหน้า ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40 
 อาจารย ์น ิเทศจะประเม ินผลในระหว ่างที ่น ักศ ึกษากำล ังปฏ ิบ ัต ิงานฝ ึกงานโดยจะทำ
การ สัมภาษณ์น ักศึกษาและผู้น ิเทศ โดยการประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ครั้ง 
ตามช่วงเวลาที่หน่วยฝึกงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีก าหนด โดยมีเกณฑ์การประเม ินจำแนกเป ็น 5 
ระด ับ คือ ด ีมาก ด ี ปานกลาง พอใช ้ และบกพร ่อง  

 1.1.3 การประเม ินรูปเล่มรายงาน/การน าเสนอ ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40 
 เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน น ักศึกษาต ้องเขียนรายงานการฝึกงานตามร ูปแบบที่คณะก าหนด 
โดย ต ้องแสดงให ้เห็นความเช ื่อมโยงระหว่างความร ู้ทางว ิชาการในสาขาว ิชาที่ได ้ศึกษากับการฝึกงานใน
หน ่วยงาน/ สถานประกอบการ การว ิเคราะห ์ป ัญหา การเสนอแนวทางการแก ้ป ัญหา และแนวทางการ
พ ัฒนาตนเอง เพ ื ่อความพร ้อมเข ้าสู ่ตลาดแรงงาน ประกอบด ้วย พร ้อมก ับนำเสนอสร ุปผลการ
ฝ ึกงานด ้วย power point โดยใช ้ระยะเวลาไม่เก ิน 20 นาที รวมการตอบค าถาม โดยมีการประเมิน
คุณลักษณะด ้านต ่าง ๆ ที่ส าคัญ เช ่น ความถูกต ้องทางว ิชาการ การนำเสนอ ความถูกต ้องของรูปเล่ม 
ฯลฯ โดยมีเกณฑ์การประเม ินจ าแนก เป ็น 5 ระด ับ คือ ด ีมาก ด ี ปานกลาง พอใช ้ และบกพร ่อง ซึ่งเป ็น
แบบประเมินที่คณะฯ จัดเตรยีมไว ้ 

 
 1.2  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 1.2.1  การประเม ินโดยพีเ่ลี้ยง ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 70 
  1.  การประเมินการปฏ ิบ ัต ิงานประจ าว ัน 

 น ักศ ึกษาต ้องส ่งรายงานการปฏ ิบ ัต ิงานประจำว ันให้แก ่พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการ
ฝึกงาน ซึ่งจะประเมินการปฏ ิบ ัต ิงาน ข้อบกพร ่อง และข้อเสนอแนะเพื่อปร ับปรุงแก ้ไข ในการปฏิบัติ 
พรอ้มลงนามการประเมินการปฏ ิบ ัต ิงานประจ าว ัน 

2.  การประเมินเมื่อสิ้นสดุการฝกึงาน  
 ผู้ที่หลักสูตรมอบหมายให ้เป็นพี่เลี้ยงเป ็นผู้ประเมินการฝึกงานของนักศึกษาใน  5 

ด ้าน  คือ คุณธรรมจร ิยธรรม ความร ู้ ทักษะทางป ัญญา ทักษะความสัมพ ันธ ์ระหว ่างบ ุคคลและความ
ร ับผิดชอบ ทักษะการว ิเคราะห์เช ิงต ัวเลข การสื่อสาร และการใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศ โดยมีเกณฑ์การ
ประเม ินจำแนกเป ็น 5 ระด ับ ค ือ ด ีมาก ด ี ปานกลาง พอใช ้ และบกพร ่อง  
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 1.2.2  การประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 10 
 อาจารย ์น ิเทศจะประเม ินผลในระหว ่างที ่น ักศ ึกษากำล ังปฏ ิบ ัต ิงานฝ ึกงานโดยจะ
ทำการ สมัภาษณ์น ักศกึษาและผู้น ิเทศ โดยการประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ครั้ง 
ตามช่วงเวลาที่หน่วยฝึกงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีก าหนด โดยมีเกณฑ์การประเม ินจำแนกเป ็น 5 
ระด ับ คือ ด ีมาก ด ี ปานกลาง พอใช ้ และบกพร ่อง  
 1.2.3 การประเม ินรูปเล่มรายงาน/การน าเสนอ ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20 
 เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน น ักศึกษาต ้องเขียนรายงานการฝกึงานตามร ูปแบบที่คณะก าหนด 
โดย ต ้องแสดงให ้เห็นความเช ื่อมโยงระหว่างความร ู้ทางว ิชาการในสาขาว ิชาที่ได ้ศึกษากับการฝึกงานใน
หน ่วยงาน/ สถานประกอบการ การว ิเคราะห ์ป ัญหา การเสนอแนวทางการแก ้ป ัญหา และแนวทางการ
พ ัฒนาตนเอง เพ ื ่อความพร ้อมเข ้าสู ่ตลาดแรงงาน ประกอบด ้วย พร ้อมก ับนำเสนอสร ุปผลการ
ฝ ึกงานด ้วย power point โดยใช ้ระยะเวลาไม่เก ิน 20 นาที รวมการตอบค าถาม โดยมีการประเมิน
คุณลักษณะด ้านต ่าง ๆ ที่ส าคัญ เช ่น ความถูกต ้องทางว ิชาการ การนำเสนอ ความถูกต ้องของรูปเล่ม 
ฯลฯ โดยมีเกณฑ์การประเม ินจ าแนก เป ็น 5 ระด ับ คือ ด ีมาก ด ี ปานกลาง พอใช ้ และบกพร ่อง ซึ่งเป ็น
แบบประเมินที่คณะฯ จัดเตรยีมไว ้ 

 
2.  เกณฑ์การประเมนิผล  
 2.1  สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

คะแนน เกรด 
≥60 S 

ไม่ส่งบันทึกการฝึกงานและรายงานการฝึกงาน I 
<60 U 

 
 2.2  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ระดับคะแนน เกรด 
  80 - 100 A 

75 - 79 B+ 
70 - 74 B 
65 - 69 C+ 
60 - 64 C 
55 - 59 D+ 
50 - 54 D 
<50 F 

ไม่ส่งบันทึกการฝึกงานและรายงานการฝึกงาน I 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  ปฏิทินการฝึกงาน ปีการศึกษา 3/2562 
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ภาคผนวก ข  ตัวอย่างการเขียนรายงานการฝึกงาน 
 

- ปกนอก 
- ปกใน 
-  ค าน า 
- สารบัญ 
1. ข้อมูลทั่วไปสถานประกอบการ   
 1.1 สถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
 1.2 ประวัติความเป็นมา   
 1.3 นโยบายหรือเป้าหมายของสถานประกอบการ 

1.4 ลักษณะวิธีการของการด าเนินงานสถานประกอบการ  
1.5 โครงสร้างการบริหารงาน 
1.6 แผนที่สถานประกอบการ  

2. ผลของการปฏิบัติการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 2.1 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 ผลจากการฝีกงานในสถานประกอบการ 
 2.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการฝึกงาน 
ภาคผนวก 
 ก. ภาพถ่ายกิจกรรม 
 ข. บันทึกการฝกึงานประจ าสัปดาห์ 


