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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัของการฝกึงาน 

การฝึกงาน (Internship) เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมสําหรับการทํางาน
ทั้งในระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้นําความรู้จากภาคทฤษฎีที่ศึกษา
ไปสู่การฝึกการปฏิบัติในระยะเวลาที่กําหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพ
ที่แท้จริงในการทํางาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงในการทํางานทั้งจากตนเอง
และบริษัทที่เป็นนายจ้าง 

ความสําคัญของการฝึกงานมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง สาขาวิชาชีพ
และสถาบันฯ การฝึกงานเป็นการเพ่ิมทักษะความรู้ที่จําเป็นก่อนการทํางานจริง  ฝึกระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายฝึกงานร่วมกับผู้ อ่ืน  
และสังคมการทํางาน 

การประพฤติตนเป็น นักศึกษาฝึกงานที่ ดีการศึกษาข้อมูล  กฎระเบียบของคณะ  
สถานประกอบการและหน่วยงาน ก่อนเข้ารับการฝึกงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ
ควรปฏิบัติของสถานประกอบการ อย่างเคร่งครัดมีสติและความรอบคอบ ในระหว่างการปฏิบัติงานมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาทํางานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดรักษาช่ือเสียงและเกียรติ
ความภูมิใจของสถาบัน เผยแพร่สู่สังคมภายนอก 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 

1.2.1 เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพระเบียบวินัย และทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพ
ความเป็นจริงในสถานประกอบการ 

1.2.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และสามารถใช้
สติปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

1.2.4 เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

1.2.5 เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.2.6 เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่าง และรูปแบบในการนําความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
มาประยุกต์ใช้ในการทํางานด้านต่าง ๆ 
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1.3  คุณสมบัติของนักศึกษา 
1.3.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการฝึกงาน โดยจํานวนหน่วยกิต 

ที่ลงทะเบียนต้องเป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ และต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย ทั้งน้ี 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรสาขาวิชา 

1.3.2 นักศึกษาต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 

1.4 ข้อควรปฏบิตัสิําหรบันกัศกึษาฝกึงาน 
1.4.1 นักศึกษาต้องฝึกงาน ช่ัวโมงไม่น้อยกว่าที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนด โดยไม่รวมวันลา 

และใหถ้ือวันและเวลาการทํางานของสถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝึกงานเป็นเกณฑ์ 
1.4.2 นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกงาน ก่อนไปฝึกงาน และสัมมนาหลังเสร็จ

สิ้นการฝึกงาน 
1.4.3 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎข้อบังคับของสถานประกอบการที่

นักศึกษาฝึกงาน เสมือนหน่ึงว่า นักศึกษาเป็นบุคลากรคนหน่ึงของสถานประกอบน้ัน ๆ 
1.4.4 นักศึกษาต้องสุภาพ เรียบร้อย เช่ือฟัง และไม่แสดงกิริยาก้าวร้าว ในสถานประกอบการ 
1.4.5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามคําสอน คําแนะนํา ของบุคลากรในสถานประกอบการ ด้วย

ความอุตสาหะ และต้ังใจเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงาน 
1.4.6 นักศึกษาต้องรู้จักอุทิศเวลาของตน ในการฝึกงาน ตรงต่อเวลา และไม่ใช้เวลาไปกับการ

ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในเวลางาน 
1.4.7 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนในทางที่ไม่ดี ซึ่งอาจทําให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของ

ตนเองและมหาวิทยาลัย 



๓ 
 

 

1.5  คําอธบิายรายวิชา 
 1.5.1  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 
 1.  หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

 
  2. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
  3. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

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

 

ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือโทรคมนาคมไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง หรือ 10 สัปดาห์ 
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 การฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(0-40-0) 
 Industrial Engineering Internship 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 

ฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ในขอบข่ายงานท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการหรือการผลิต เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง หรือ 10 สัปดาห์ 
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: - 

 

ปฏิ บั ติ งานจริงในหน่วยงานของรัฐ  รัฐ วิสาห กิจหรือสถานประกอบการทาง 
แมคคาทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง หรือ 10 สัปดาห์ 
Practical experience in workplace of government organization, state or private 
enterprise in the field of mechatronics not less than 400 hours or 10 weeks  



๔ 
 

 

         1.5.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
 1.  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวล 
14-410-309 การฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  3(0-40-0) 
 Mass Communication Technology Internship   
 วิชาบังคับก่อน: -             
 Prerequisite: - 
 ฝึกป ฏิ บั ติ งานจริงในห น่วยงานของรัฐ  รัฐ วิสาห กิจ  หรือสถานประกอบการ 

ด้านสื่อสารมวลชนอย่างมีระบบ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือไม่น้อย
กว่า 280 ช่ัวโมง  

 Training in public, state enterprise or private systematic mass 
communication organization throughout 1 summer semester or not less 
than 280 hours 

 
 2.  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

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

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

ปิโตรเลียมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง   
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 ช่ัวโมง หลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานและนําเสนอเพ่ือการประเมินผล 
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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1.6   เงื่อนไขการออกฝึกงาน 
1.6.1 นักศึกษาที่จะออกฝึกงานทุกคน จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติขั้นต้นจาก

หลักสูตรสาขาวิชาก่อน หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงจะไม่มีสิทธ์ิออกฝึกงาน 
1.6.2 ก่อนออกฝึกงาน จะต้องผ่านการปฐมนิเทศจากคณะฯ ก่อน จึงจะออกฝึกงานได้ 
1.6.3 ในระหว่างฝึกงาน หากมีปัญหาที่ทําให้เกิดความไม่พึงประสงค์ของหน่วยงาน  

ทางคณะฯ สามารถเรียกตัวกลับทันทีโดยไม่มีเง่ือนไข 
1.6.4 นักศึกษาทุกคนจะต้องมีมารยาทในการเข้าสังคมในการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา

และเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 



บทที่ 2 
บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

 เพ่ือให้การดําเนินการฝึกงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละฝ่ายควรมีบทบาทท่ีสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน ดังน้ี  
 
2.1  สถานประกอบการ และพี่เลี้ยง 
 2.1.1  สถานประกอบการ 
 1. เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบจัดการฝึกงาน (Partnership) กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงานและ
สังคม  
 3. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานการฝึกงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ รวมทั้งสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน  
 4. ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานการฝึกงานของสถานประกอบการ  
 

 2.1.2  พี่เลี้ยง 
 พ่ีเลี้ยง  หมายถึง  ผู้ที่ทําหน้าที่ในสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติการฝึกงาน  
เป็นผู้ที่มีความรู้และชํานาญการในงานที่นักศึกษาจะฝึกงาน  สามารถตอบปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับ
การทํางาน  สามารถให้คําแนะนําเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้  ดังน้ันนักศึกษาที่
ฝึกงานควรเคารพ  ให้ความสําคัญ  และปฏิบัติต่อพ่ีเลี้ยงดังต่อไปน้ี 
  1. หลังจากสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานแล้ว  นักศึกษาควร
รับทราบหรือเข้ารายงานตัวต่อพ่ีเลี้ยงทันที 
  2. นําใบส่งตัวส่งสถานประกอบการหรือพ่ีเลี้ยงให้รับทราบ  เพ่ือให้ท่านนําเสนอต่อ
ผู้บริหารอีกช้ันหน่ึง 
  3. ขอรับทราบภาระงานเพ่ิมเติมที่นอกเหนือไปจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ขอคําแนะนําในเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติในขณะฝึกงาน 
  5. รับฟังหรือปฏิบัติตามคําว่ากล่าวตักเตือนจากพ่ีเลี้ยง 
  6. ขออนุญาตพ่ีเลี้ยงเมื่อมีความจําเป็นเก่ียวกับการเจ็บป่วย  ลา  มาสาย หรือมีเหตุ
จําเป็นที่ไม่สามารถทํางานได้  
  7. ในว ันสุดท้ายของการฝ ึกงานนักศึกษา ให้พ่ีเลี้ยงประเมินผลนักศึกษาฝึกงาน 
(ETI-005) และสมุดบ ันทึกการฝึกงาน และนํากับมาส่งยังหลักสูตรสาขาวิชา 
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2.2  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 2.2.1 ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพ่ือช้ีแจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูล และมี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการฝึกงาน  
 2.2.2 ต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาก่อนไปฝึกปฏิบัติงาน 
 2.2.3 ต้องกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไปฝึกปฏิบัติงาน 
 2.2.4 ต้องกําหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดในรายวิชาของแต่ละ
หลักสูตร 
 2.2.5 ต้องเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน  
 2.2.6 ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการ ตามความสมัครใจ  
 2.2.7 ต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกปฏิบัติงาน 
 2.2.8 ต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ 
 2.2.9 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานต้องถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประเมินและ
วัดผล และเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
2.3  นักศึกษา  
 2.3.1  คุณสมบัติพ้ืนฐานของนักศึกษาก่อนไปการฝึกงาน  
 1. นักศึกษาต้องผ่านเง่ือนไขรายวิชาตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
 2. นักศึกษาต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
และไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรสาขาวิชา 
 3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกปฏิบัติงาน 
  2.3.2  มาตรฐานกิจกรรมระหว่างปฏิบัติงาน  
 1. นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการฝึกปฏิบัติงานประจําวัน หรือ ประจําสัปดาห์  

2. นักศึกษาต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้นิเทศก์งานหลัง
เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนําให้เรียบร้อย  
  2.3.3  มาตรฐานกิจกรรมหลังปฏิบัติงาน 

1. นักศึกษาต้องนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในการสัมมนาการฝึกงาน  
2. นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
2.4  อาจารยน์ิเทศก ์
 2.4.1  แนวปฏิบัติก่อนนิเทศ 
 ประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  ดังน้ี 
 1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาและสถานประกอบการท่ีจะออกไปปฏิบัติการนิเทศ 
 2. กําหนดแนวทางหรือวิธีการนิเทศ 
 3. ศึกษาเส้นทางและสถานที่ต้ังของสถานประกอบการต่าง ๆ 
 4. ให้คําแนะนําในเรื่องต่าง ๆ แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวระหว่างฝึกงาน 
 5. เข้าร่วมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ตามวัน เวลา  ที่กําหนด 



๘ 
 

 2.4.2  แนวปฏบิตัิขณะนิเทศ 
 1. นิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกคนอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง โดยยึดหลัก
กัลยาณมิตร 
 2. จดบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานที่สังเกตเห็น 
 3. ช้ีแจงหรือให้คําแนะนํากับนักศึกษาเพ่ือแก้ไขข้อพกพร่อง 
 4. รวบรวมข้อมูลที่สังเกตได้ไว้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 5. ตรวจบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก่
นักศึกษาตามที่เห็นสมควร 



บทที่  3 
แนวปฏิบัตสิําหรับนักศึกษาฝึกงาน 

 

3.1 ขั้นตอนในการออกฝกึงาน 
 

นักศึกษาติดต่อหาสถานประกอบการท่ีตอ้งการฝึกงาน(ดว้ยวาจา)

เร่ิม

https://bit.ly/2POt4sj 

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ขออนุญาตผูป้กครอง 
ส่ง

ข

ก

     คณะฯ ทาํหนังสือขอความอนุเคราะหไ์ปยงัสถาน
ประกอบการ

 

รปูที่ 3.1  ขั้นตอนการดําเนินการการฝึกปฏิบัติงาน 
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รปูที่ 3.1  ขั้นตอนการดําเนินการการฝึกปฏิบัติงาน (ต่อ) 
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3.2  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงาน 
3.2.1  ก ่อนการฝกึงาน 
 ก ่อนนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน จะต ้องเข ้าร ่วมโครงการปฐมน ิเทศการฝึกงานซึ่ง

ทางงานฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี จ ัดขึ้นเพ ื่อเตร ียมความพร ้อมให ้ก ับน ักศ ึกษาและร ับทราบ
แนวทางปฏ ิบ ัต ิในการออกฝ ึกปฏิบัติงาน ทั้งก ่อนและหล ังการฝ ึกปฏิบัติงานเพ ื่อให ้เป ็นไปในท ิศทาง
เด ียวก ันและลดป ัญหาที่อาจจะเก ิดขึ้น โดยขั้นตอนที่น ักศึกษาจะต ้องปฏ ิบัติก่อนการออกฝึกงานมี
ดังต่อไปน้ี 
  1. น ักศึกษาต ้องไปต ิดต ่อก ับสถานประกอบการที่น ักศึกษาต ้องการออกไปฝึก
ปฏิบัติงาน ด ้วยต ัว เองเพ ื่อให ้ได ้ข ้อม ูลเบ ื้องต ้น สถานประกอบการต้องการรับนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานจํานวนกี่คนและงานที่จะไปฝึกปฏิบัติงานน ั้นสัมพ ันธ ์สอดคล้องก ับสาขาวิชาที่น ักศึกษา
สังกัด จากน้ันให ้น ักศ ึกษากรอกข ้อม ูลลงในแบบฟอร ์มขออนุญาตฝ ึกงาน (ETI-001) ผ่านระบบ 

https://bit.ly/2POt4sj แล้วบันทึก หลังจากบันทึกเสร็จให ้น ักศ ึกษาดาวโหลดแบบฟอร์มขออน ุญาต
ผู้ปกครองเพ่ือฝึกงาน (ETI-003)  นำเอกสารด ังกล ่าวให ้ผู้ปกครองลงลายม ือช ื่อ เพ ื่อรับทราบและ
อนุญาตให ้น ักศึกษาออกฝึกงานได ้ แล้วนํามาส่งหลักสูตร 
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง หากช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใส่ (–) ลงในช่องว่าง 
  2.  หลักสูตรสาขาวิชาพ ิจารณาคุณสมบัติน ักศ ึกษา ว่าสามารถฝ ึกงานยังสถาน
ประกอบการน ั้น ๆ ได ้หรือไม่ โดยอนุมัติผ่านระบบของหลักสูตรสาขาวิชา  
  3. หลักสูตรสาขาวิชาจัดส่งเอกสารขออนุญาตผู้ปกครองมายัง งานฝึกงานวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี 
  4. หลังจากหลักสูตรสาขาวิชาอนุมัติให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานแล้ว ทางงาน 
ฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ออกหน ังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการรับนักศึกษาฝึกงาน
ให้คณบด ีเซ็นลงนาม ซึ่งจะแนบใบตอบร ับการเข ้าฝ ึกงาน (ETI-002) เพ่ือให้สถานประกอบการตอบ
รับกลับมายังคณะฯ (สถานประกอบการจะเป ็นผู้ส่งกลับมาหรือนักศึกษาถือกลับมา) 
  5. น ักศึกษาลงทะเบ ียนว ิชาการฝ ึกงาน (ตามท ี่สำน ักงานส่งเสร ิมว ิชาการและ
งานทะเบ ียนกำหนด) 
  6. เข้ารับฟ ังการปฐมนิเทศตามว ันเวลาที่คณะฯ ประกาศ พร้อมรับหนังสือส่งตัว
นักศึกษาฝึกงานและคู่มือฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
  7. น ักศ ึกษาไปรายงานต ัวต ่อสถานประกอบการที่ร ับ เข ้าฝ ึกงานภายในว ัน
และเวลาที่ทางสถานประกอบการน ั้น ๆ กำหนดและมีลําดับขั้นตอนก่อนหลังที่ชัดเจน 
 3.2.2  รายงานต ัวเข้าฝึกงาน 
  น ักศึกษานําเอกสารเข้ารายงานต ัวก ับสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ใบส่งต ัวน ักศึกษาเข้าฝึกงาน 
 2. แบบฟอร์มการรายงานต ัวของน ักศึกษา (ETI-004) 
 3. แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา (สถานประกอบการ) (ETI-005) 
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 3.2.3 ระหว ่างการฝกึงาน 
 1. แต ่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบ ียบของมหาว ิทยาลัยฯ หรือแต ่งกายตาม

ระเบ ียบของสถานฝึกงาน 
 2. ตรงต ่อเวลา และปฏ ิบ ัต ิตามกฎข้อบ ังคับของหน ่วยงานอย ่างเคร่งครัด 
 3. ปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างระมัดระว ัง ห้ามทําในสิ่งที่ไม่ได ้รับอน ุญาตจากหน ่วยงาน 

   4. นักศึกษาต้องลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงานทุกครั้ง  โดยมีลายเซ็นรับรองจาก
หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการฝึกงาน 
   5. ต้องมีใบลาทุกครั้ง เมื่อไม่สามารถฝึกงานตามปกติได้ โดยส่งใบลาท่ีหัวหน้างาน
หรือผู้ควบคุมการฝึกงาน 

  6. หากเข้าฝึกงานสาย ต ้องแจ ้งสาเหต ุให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการฝึกงานร ับทราบ
ทุกครั้ง 
 7. ต้องขออนุญาตผู้ควบคุมการฝึกงานทุกคร้ังที่จะออกนอกสถานที่ฝึกงาน 

 8. ต้องทําบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันตามแบบที่คณะฯ กําหนดไว้ และส่งอาจารย์
นิเทศก์การฝึกงานตรวจในวันนิเทศ 
 9. ต้องไม่พาเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน ๆ เข้ามาในสถานท่ีฝึกงาน โดยไม่ได้ขออนุญาต
หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการฝึกงานก่อน 
 10. ต้องมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 11. ต้องรับฟังความคิดเห็น คําแนะนําของหัวหน้างาน และอาจารย์นิเทศก์ เพ่ือทํา
การแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
 12. ให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือต่อสถานที่ฝึกงาน 
 13. ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้มาติดต่องาน โดยเฉพาะ 
การแสดงออกทั้งกิริยา ท่าทาง และการพูดจะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม 
 14. สรุปประสบการณ์และข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการฝึกงาน เพ่ือร่วม
กิจกรรมในวันปัจฉิมนิเทศ 
 
หมายเหตุ  ถ้านักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติที่กําหนดไว้ขณะฝึกงาน  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 
จะไม่พิจารณาผลการประเมินของสถานที่ฝึกงานน้ัน 
 3.2.4  ภายหลังการฝึกงาน 

 1. แสดงความขอบค ุณผู้เก ี่ยวข้องของหน ่วยงาน ในว ันสุดท้ายของการฝ ึกงาน  
และขอแบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา (สถานประกอบการ) (ETI-005) และสมุดบ ันทึกการ
ฝึกงาน 
 2. ก ่อนสิ้นสุดการฝึกงาน ควรแจ ้งให ้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานน ั้นทราบก ่อนล่วงหน ้า
(อย ่างน ้อย 1 สัปดาห์) 

 3. ส ่ ง สม ุดบ ันท ึก การฝ ึก งานพร ้อ มแบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา 
(สถานประกอบการ) (ETI-005) มายังหลักสูตรสาขาวิชา (เพ ื่อให ้หลักสูตรสาขาวิชา พ ิจารณาผล
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การฝึกงาน) หลังจากสิ้นสุดการฝึกงานแล ้ว 
 4. น  ักศึ กษาต  ้อ งนำเสนอสร ุป ผลการฝึกงานโดยจ  ัดทํ า เป  ็น  power point  
และรายงานการฝึกงานฉบ ับสมบ ูรณ์จํานวน 1 ช ุดต ่อ 1 สถานที่ฝึกงาน แก ่หลักสูตรสาขาว ิชา 
ภายในว ัน เวลา ที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด โดยหากสถานที่ฝึกงาน 1 แห ่ง มีลักษณะงาน หรือ
แผนกงานที่แตกต ่างก ัน ให้ทําเล่มรายงานการฝึกงานแยกจากก ัน 
 5. รับทราบผลของการฝึกงานจากสําน ักส่งเสร ิมว ิชาการและงานทะเบ ียน 
 
 ข้อเสนอแนะในการบนัทกึงาน 

 1. นักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานแต่ละวันในตารางที่กําหนด 
 2. ในการบันทกึแต่ละคร้ังใหนั้กศึกษาลงนามกํากับไว้ด้านท้าย 
 3. ใหผู้้ควบคุมการฝึกงานลงนามรับรองหรือแสดงข้อเสนอแนะด้วยทุกคร้ัง 
 4. เสนอบันทึกต่ออาจารย์นิเทศก์หรือผู้ตรวจฝึกงานทราบเมื่อไปนิเทศหรือตรวจการฝึกงาน 
 5. การบันทึกต้องเป็นระเบียบ  สะอาดเรียบร้อย  และมลีําดับขั้นตอนก่อนหลังที่ชัดเจน 
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การประเม ินผลการฝกึงาน 

 
4.1  การประเม ินผลการฝึกงาน 
 4.1.1 การประเม ินโดยสถานประกอบการ ค่าน้าํหนัก ร้อยละ 70 
 1. การประเมินการปฏ ิบ ัต ิงานประจําว ัน 

น ักศ ึกษาต ้องส ่งรายงานการปฏ ิบ ัต ิงานประจำว ันให้แก ่หัวหน้างานหรือผู้ควบคุม
การฝึกงาน ซึ่งจะประเมินการปฏ ิบ ัต ิงาน ข้อบกพร ่อง แล่ะข้อเสนอแนะเพ่ือปร ับปรุงแก ้ไข ในการ
ปฏิบัติ พร้อมลงนามการประเมินการปฏ ิบ ัต ิงานประจําว ัน 
 2. การประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน  

ผู้ที่หน ่วยงานมอบหมายให ้เป็นผู้ควบคุมการฝึกงาน จะเป ็นผู้ประเมินการฝึกงาน
ของนักศึกษาใน  5 ด ้าน  คือ คุณธรรมจร ิยธรรม ความร ู้ ทักษะทางป ัญญา ทักษะความสัมพ ันธ ์
ระหว ่างบ ุคคลและความร ับผิดชอบ ทักษะการว ิเคราะห์เช ิงต ัวเลข การสื่อสาร และการใช ้
เทคโนโลย ีสารสนเทศ  

 
 4.1.2  การประเม ินโดยอาจารย ์นิเทศก์ ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10 
 อาจารย ์น ิเทศจะประเม ินผลในระหว ่างที่น ักศ ึกษากำล ังปฏ ิบ ัต ิงานฝ ึกงานโดยจะ
ทำการ สัมภาษณ์น ักศึกษาและผู้น ิเทศ โดยการประเมินลักษณะ 2 ด ้าน คือ คุณลักษณะโดยทั่วไป 
และการปฏ ิบ ัต ิงาน  
 หากอาจารย ์น ิ เทศไม ่สามารถไปทำการน ิ เทศและให ้คะแนนแก ่น ักศ ึกษาได ้
น ั้น ให ้นำ แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา (สําหรับอาจารย ์น ิเทศ) (ETI-006) ส่งให้หัวหน ้า
หลักสูตรสาขาวิชาประเมินแทนได ้ 
  
 4.1.3 การประเม ินรูปเล่มรายงาน/การนําเสนอ ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 20 
 เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน น ักศึกษาต ้องเขียนรายงานการฝึกงานตามร ูปแบบที่คณะ
กําหนด โดย ต ้องแสดงให ้เห็นความเช ื่อมโยงระหว่างความร ู้ทางว ิชาการในสาขาว ิชาที่ได ้ศึกษากับ
การฝึกงานในหน ่วยงาน/ สถานประกอบการ การว ิเคราะห ์ป ัญหา การเสนอแนวทางการแก ้ป ัญหา 
และแนวทางการพ ัฒนาตนเอง เพ ื ่อความพร ้อมเข ้าสู ่ตลาดแรงงาน ประกอบด ้วย พร ้อมก ับ
นำเสนอสร ุปผลการฝ ึกงานด ้วย power point โดยใช ้ระยะเวลาไม่เก ิน 20 นาที รวมการตอบ
คําถาม โดยมีการประเมินคุณลักษณะด ้านต ่างๆ ที่สําคัญ เช ่น ความถูกต ้องทางว ิชาการ การนำเสนอ 
ความถูกต ้องของรูปเล่ม ฯลฯ โดยมีเกณฑ์การประเม ินจําแนก เป ็น 5 ระด ับ คือ ด ีมาก ด ี ปานกลาง 
พอใช ้ และบกพร ่อง ซึ่งเป ็นแบบประเมินที่คณะฯ จัดเตรียมไว ้ 
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4.2  เกณฑ์การประเมินผล  
 4.2.1 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีเกณฑ์การประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ ดังน้ี 
 

คะแนน เกรด 
≥60 S 

ไม่ส่งบันทึกการฝึกงานและรายงานการฝึกงาน I 
<60 U 

 
 4.2.2 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีเกณฑ์การประเมินผลโดยวิธี 
อิงเกณฑ์ ดังน้ี 

 

ระดบัคะแนน 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 

 



บทที่  5 
การปฏบิัตงิาน การหยุดงาน และการสิ้นสภาพการฝกึงาน 

 
5.1  การปฏบิตังิาน 

เวลาปฏ ิบ ัต ิงานแต ่ละว ัน และจํานวนว ันที่ขอลาป่วย และ/หรือการลาก ิจ แสดงให ้เห็นถึง
ความต ั้งใจ ในการฝ ึกงาน จ ึงควรลาหย ุดงานในกรณ ีที่ม ีความจำเป ็นเท ่าน ั้น และวางแผนการ
เด ินทางในแต ่ละว ันให้สามารถเด ินทางถึงหน ่วยงาน/สถานประกอบการก ่อนเริ่มเวลาปฏ ิบ ัต ิงานไม่
น ้อยกว ่า 30 นาที 
 
5.2  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

เวลาปฏ ิบ ัต ิงาน และการลงเวลามา–เล ิกปฏ ิบ ัต ิงาน ให ้เป ็นไปตามท ี่หน ่วยงาน/สถาน
ประกอบการ กำหนดการมาปฏ ิบ ัต ิงานสาย 3 ครั้ง ถือเป ็นการหย ุดงานโดยไม่ได ้รับอน ุญาต 
ล่วงหน ้า 1 ว ัน การค ิดระยะเวลา สําหรับการฝึกงานว ่าครบตามกำหนดของคณะฯ หร ือให้คิดด ังน ี้ 

5.2.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
 ระยะเวลาในการฝึกงานต ้องมีจํานวนช ั่วโมงการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง

หรือ 10 สัปดาห์ ทํางาน 
5.2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 1.  การฝึกงานทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  ระยะเวลาในการฝึกงานต้อง มีจํานวนช่ัวโมงการฝึกงาน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือ 

ไม่น้อยกว่า 280 ช่ัวโมง ทํางาน 
 2.  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
  ระยะเวลาในการฝึกงานต้อง มีจํานวนช่ัวโมงการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 

ทํางาน 
 

5.3  การหย ุดงาน 
 สามารถลาป่วย ลากิจรวมกันแล้ว ไม่เกิน 3 วัน การลากิจต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน
หรือผู้ควบคุมการฝึกงานก่อน จึงจะหยุดงานได้ และให้ถือตามผลการพิจารณาของหัวหน้า
หน่วยงาน/สถานประกอบการ ยกเว้นเป็นเหตุกะทันหันที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ แต่ต้องโทรศัพท์
แจ้งผู้ดูแล นักศึกษาฝึกงานทราบทันที กรณีป่วยและไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้โทรศัพท์แจ้ง
หัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในวันที่ขอลาป่วยเป็นวันแรก 

การลาป่วย เมื่อ เก ินจํานวนว ันที่ สามารถหย ุด ได ้ ต ้องแสดงใบรับรองแพทย ์จาก
สถานพยาบาลของร ัฐ ต ่อหน ่วยงาน/สถานประกอบการทันทีที่กลับมาปฏ ิบ ัต ิงาน 

การลาก ิจ เมื่อ เก ิน จำนวนว ันที่ส ามารถหย ุด ได ้ ให ้อย ู ่ในด ุลพ ิน ิจ ของผู ้ที่ ได ้ร ับ
มอบหมายให ้ด ูแล น ักศึกษา 
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5.4  การสิน้สดุสภาพการฝกึงาน 
 สภาพการฝึกงานสิ้นสุดเมื่อฝึกงานครบตามที่รายละเอียดคําอธิบายรายวิชากําหนดนอกจากนี้ 
หน่วยงาน/สถานประกอบการสามารถพิจารณาให้สิ้นสุดการฝึกงานก่อนครบระยะเวลาที่กําหนด ได้ใน
กรณีต่อไปน้ี 
 5.4.1 การพ ิจารณาร่วมก ันระหว ่างหน ่วยงาน/สถานประกอบการและสาขาว ิชา ด ้วยเหต ุ
จําเป ็น ด ้านสุขภาพ โดยแสดงใบรับรองแพทย ์จากสถานพยาบาลของร ัฐ เหต ุจําเป ็นทางครอบคร ัว
ที่สาขาว ิชาสามารถ ตรวจสอบได ้ การสิ้นสุดสภาพการฝึกงานกรณีน ี้ น ักศึกษาจะได ้รับการบ ันทึก
สัญลักษณ์ W 
 5.4.2 หน ่วยงาน/สถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว ่าหากอน ุญาตให ้น ักศึกษาฝึกงาน
ต ่อไป อาจทำความเส ียหายให ้แก ่หน ่วยงาน/สถานประกอบการ การสิ้นส ุดสภาพการฝ ึกงาน 
กรณ ีน ี้ น ักศ ึกษาจะ ได ้รับการบ ันทึกสัญลักษณ์ U 
 5.4.3 หย ุดงานต ิดต ่อก ันมากกว ่า 3 ว ัน (ไม่น ับรวมว ันเสาร์ อาทิตย ์ และว ันหย ุดน ักขัตฤกษ ์) 
โดยไม่ขอลาหยุดและ/หรือไม่มีเหต ุผลอ ันควร การส ิ้นสุดสภาพการฝึกงานกรณ ีน ี้ น ักศึกษาจะ
ได ้รับการบ ันทึก สัญลักษณ์ U 

 5.4.4 กรณ ีที ่น ักศ ึกษาม ีความจำเป ็นต ้องขอถอนรายว ิชา เน ื่องจากเหต ุจำเป ็นด ้าน
ส ุขภาพ โดยแสดง ใบรับรองแพทย ์จากสถานพยาบาลของร ัฐ หรือเหต ุจําเป ็นทางครอบครัวที่
สาขาว ิชาสามารถตรวจสอบได ้ ซึ่ง หน ่วยงาน/สถานประกอบการและสาขาว ิชาพ ิจารณาอน ุญาต 
น ักศ ึกษาจะสิ้นส ุดการฝ ึกงานได ้เมื่อได ้ร ับอน ุญาต 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง ปฏิทินฝึกงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
……………………………….. 

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ปี) ประกอบด้วย สาขาวิชาอุตสาหการ 
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (๔ ปี) ประกอบด้วย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น 

เพ่ือให้การฝึกงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงก าหนดปฏิทินการฝึกงานทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2564 ส ารวจนักศึกษาที่ประสงค์ขอฝึกงานประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

1 มีนาคม 2564 นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร ด าเนินการหาหัวข้อ “ประสบการณ์
วิชาชีพ” (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหลักสูตรในการก าหนดแนวทาง) 

17 เมษายน 2564 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
26 เมษายน 2564 ๑. นักศึกษาลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 3/2563 

๒. ส่งแบบตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมหัวข้อ โดยกรอกข้อมูลในระบบของหน่วย
ผ่าน Google Sheet  

3 พฤษภาคม 2๕64 
(เปิดภาคเรียนฤดูร้อน) 

๑.  นักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานฝึกงานภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์ COVID-๑๙ 
๒.  นักศึกษาบันทึกรายงานประจ าวัน ตามงานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

1 - 4 มิถุนายน 
2564 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้คะแนน ความก้าวหน้า (ท าหน้าที่เหมือนอาจารย์นิเทศก์) 
เกณฑ์การให้คะแนน (30 คะแนน) ครั้งที่ 1  

21 - 25 มิถุนายน 
2564 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้คะแนน ความก้าวหน้า (ท าหน้าที่เหมือนอาจารย์นิเทศก์) 
เกณฑ์การให้คะแนน (30 คะแนน) ครั้งที่ 2 

30 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลย ีหลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 
(400 ชั่วโมง หรือ 10 สัปดาห์) 

1 กรกฎาคม 2564 ๑. หลักสูตรสาขาวิชาจัดสัมมนา  
๒. นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

2 กรกฎาคม 2564 วันสุดท้ายการของการส่งผลค่าระดับคะแนนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรมด าเนินงาน 

4 มกราคม 2564 – 
28 กุมภาพันธ์ 2564 

1. นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการ (ด้วยวาจา)
2. นักศึกษาเข้าระบบทางเว็บไซต์คณะ เข้ากรอกข้อมูล ETI - 001 ในระบบฝึกงาน
http://inded.rmutsv.ac.th/IM/added.php 

1 - 30 มีนาคม 
2564 

งานฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีท าหนังสือขอความอนุเคราะห์โดย 
1. นักศึกษาติดต่อขอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ
2. นักศึกษาน าเอกสารไปยื่นกับสถานประกอบการด้วยตนเอง หรืองานฝึกงานวิศวกรรม
และเทคโนโลยีส่งเอกสารไปยังสถานประกอบการ 
๓. สถานประกอบการส่งแบบตอบรับมายังหน่วยฯ (หากสถานประกอบการปฏิเสธ
กลับไปด าเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น) 
๔. นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองเพ่ือออกฝึกงาน (ETI – 003) 
และน าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองมายื่นที่งานฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

31 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตามที่สถานประกอบการ
ตอบรับ 
หมายเหตุ หากสถานประกอบการไม่ตอบรับให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการและยื่น
ค าร้องต่องานฝึกงานฯ ใหม่ ภายในวันที่ 3 เม.ย. 64  

17 เมษายน 2564 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
นักศึกษารับคู่มือฝึกงาน/สมุดบันทึกการฝึกงาน/รับหนังสือส่งตัว 

26 เมษายน 2564 – 
2 พฤษภาคม 2564 

นักศึกษาลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3/2563) 

3 พฤษภาคม 2564 
(เปิดภาคเรียนฤดูร้อน) 

1. นักศึกษารายงานตัวเข้ารับการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ
2. กรอกแบบฟอร์มการรายงานตัวของนักศึกษาผ่านระบบ

10 พฤษภาคม 2564 งานฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ท าหนังสือแจ้งไปยังสถานประกอบการ เพ่ือให้
อาจารย์เข้าไปนิเทศนักศึกษา 

มิถุนายน 2564 อาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สถานประกอบการ 

25 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
(320 ชั่วโมง หรือ ๘ สัปดาห์)  

28 มิถุนายน ๒๕๖๔ 
– 1 กรกฎาคม 2564

๑. หลักสูตรสาขาวิชาจัดสัมมนารายงานการฝึกงาน 
๒. นักศึกษาส่งรายงานการฝึกงานฉบับสมบูรณ์ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

2 กรกฎาคม 2564 วันสุดท้ายการของการส่งผลค่าระดับคะแนนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

ประกาศ  ณ  วันที่   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
      คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ปิยะ ประสงค์จันทร์



ETI-001 

 

แบบฟอร์มขออนุญาตฝกึงาน 
ประจำปีการศกึษา 256๓ 

(โปรดกรอกข้อความต่อไปนี้ให้ครบถ้วน อ่านง่าย ชัดเจน) 
 

1. ข้าพเจ้าช่ือ-สกุล ……………………………………………………………………………………….............…..………… 
โทรศัพท…์...............……………………………….……E-mail….................................................................…… 
รหัสประจำตัว…………………………....…...............หลักสาขาวิชา......……….…………….……………................. 
ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ข้าพเจ้าช่ือ-สกุล ……………………………………………………………………………………….............…..………… 
โทรศัพท…์...............……………………………….……E-mail….................................................................…… 
รหัสประจำตัว…………………………....…...............หลักสาขาวิชา......……….…………….……………................. 
ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. ข้าพเจ้าช่ือ-สกุล ……………………………………………………………………………………….............…..………… 
โทรศัพท…์...............……………………………….……E-mail….................................................................…… 
รหัสประจำตัว…………………………....…...............หลักสาขาวิชา......……….…………….……………................. 
ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ข้าพเจ้าช่ือ-สกุล ……………………………………………………………………………………….............…..………… 
โทรศัพท…์...............……………………………….……E-mail….................................................................…… 
รหัสประจำตัว…………………………....…...............หลักสาขาวิชา......……….…………….……………................. 
ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
มีความประสงค์จะขอฝึกงาน ณ (ชื่อหน่วยงาน) ………………................................................……………… 
ตั้งอยู่ที…่……………………………….................................................................……………………………………… 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท…์…………………..…….......................….…โทรสาร........................................................................ 
ตำแหน่ง/หน้าที/่งานที่ขอฝึกเกี่ยวกับ……………………………..................................................................... 



ETI-001 

................................................................................................................................................................ 
ชื่อ สกุล ของผูบ้ริหารสูงสุดทีจ่ะไปขอฝึกงาน…………...............................................…………………………. 
ตำแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดที่จะไปขอฝึกงาน…………...............................................…..……………………. 
ชื่อและตำแหน่งของพ่ีเลี้ยงฝึกงาน...............................……………………………………....…........................... 
................................................................................................................................................................ 
รายละเอียดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถานประกอบการ  
(เช่น ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอะไร งานที่นักศึกษาเข้าไปฝึกเป็นงานอย่างไร ลักษณะไหน) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา     [ ] อนมุัต ิ [ ] ไม่อนุมัติเนือ่งจาก…………………………………….... 

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

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

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ความเห็นหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา       [ ] อนุมัต ิ [ ] ไม่อนุมัติเน่ืองจาก……………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………   

 
 ลงชื่อ................................................................. 

(..................................................................) 
                   หัวหน้าหลักสูตร 



ETI-002 

ใบตอบรับนกัศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 
 

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

เรื่อง     ตอบรับนักศึกษาฝกึงาน 
เรียน    ........................................................................................ 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล......................................... 

ตําแหน่ง.................................................................................................................................................. 
จากสถานประกอบการช่ือ....................................................................................................................... 
เลขที…่…………หมู่……………ถนน……….............…………….....……….แขวง/ตําบล………............................. 
เขต/อําเภอ………………………….........จังหวัด………...........................……….รหัสไปรษณีย์……................... 
โทรศัพท…์………..................................................โทรสาร…….................................................................. 
E-mail. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ยินดีรบันกัศกึษา  
(กรุณาใส่เครื่องหมาย / เพ่ือยืนยันจํานวนและช่ือของนักศึกษาที่หน่วยงานท่านสามารถรับได้) 

� 1. ช่ือ........................................………………………….รหสันักศึกษา…………………..................... 
� 2. ช่ือ............................................………….………….รหัสนักศึกษา…………………...................... 
� 3. ช่ือ.......................................………………………….รหัสนักศึกษา…………………...................... 
� 4. ช่ือ.......................................………………………….รหัสนักศึกษา…………………...................... 
� 5. ช่ือ.......................................………………………….รหัสนักศึกษา…………………...................... 

    หลักสูตรสาขาวิชา..................................................................................................................  
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 

ลงช่ือ………………………..…………………………… 
       (...............................................................) 

   ตําแหน่ง…………………...................…….………….… 
………/………./…………. 
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แบบฟอร์มขออนุญาตผูป้กครองเพื่อฝกึงาน 
ประจำปีการศกึษา 256๓ 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... 

โทรศัพท…์...................……………………………..E-mail….....................……………………………………………… 
เป็นผู้ปกครองของ..…………………….........…..………………………………………………………..……………………… 
รหัสนักศึกษา...…………………………....…........หลักสูตรสาขาวิชา.............................................................. 
มีความเกี่ยวข้องเป็น….....................……………………………………………………………………………………….….. 
ได้ขอฝึกงาน ณ (ชื่อหน่วยงาน) ….........................……………................................................……………… 
ตั้งอยู่ที ่…………………………………................................................................…………………………………….. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท…์…………………..…….......................….…โทรสาร........................................................................ 
 
 

ความเห็นผู้ปกครอง     [ ] อนุมัต ิ [ ] ไม่อนุมัติเนื่องจาก………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

ผู้ปกครอง 
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งานฝึกงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี  
โทรศัพท์  0 7431 7180   
โทรสาร 0 7431 7181     
อีเมล์ : kamonnut.a@rmutsv.ac.th 

แบบฟอร์มการรายงานตัวของนกัศกึษา 
 

นักศึกษา (หน่วยงานกรุณาใส่เคร่ืองหมาย / เพ่ือยืนยันจำนวนและชื่อของนักศึกษาท่ีได้เข้าฝึกงานจริง) 
 1. ชื่อ........................................………………………….โทรศัพท…์………………..................... 
 2. ชื่อ............................................………….………….โทรศัพท…์………………...................... 
 3. ชื่อ.......................................………………………….โทรศัพท…์………………...................... 
 4. ชื่อ.......................................………………………….โทรศัพท…์………………...................... 

หลักสูตรสาขาวิชา.................................................................................................................  
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ช่ือสถานที่ฝึกงาน....................................................................................................................................... 
ตั้ง........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์……………………..……….…..............................โทรสาร.................................................................... 
ช่ือแผนกที่นักศึกษาฝกึงาน........................................................................โทรศัพท์................................. 
ห้อง.....................................ช้ัน..................................อาคาร..................................................................... 
ช่ือหัวหน้าหน่วยงาน...................................................................................โทรศัพท์................................. 
ช่ือหัวหน้าพ่ีเลี้ยงที่ดูแลนักศึกษาฝกึงาน.....................................................โทรศัพท์................................ 
แผนทีฝ่ึกงาน (ระบุสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียง) 

 
 
     ลงชื่อ................................................................. 

(..................................................................) 
ตำแหน่ง.................................................................... 
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แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา  
(สถานประกอบการเป็นผู้ประเมิน) 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
ข้อมูลทั่วไป 

 
 
แบบประเมิน( Introductions) 

 

          แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษานี้ เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีจะใช้ประเมินผลการศึกษาวิชาการฝึกงาน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นประโยชน์อย่างย่ิงและโดยตรงต่อนักศึกษา ท่ีจะได้
ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย ข้อควรพัฒนา และปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ ก่อนท่ีจะจบการศึกษา และออกไปทํางานใน
อนาคตต่อไป นอกจากนี้ข้อมูลจากผลการประเมินคร้ังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจะได้นําไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และหรือปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานมากข้ึนอีก  
          การประเมินผลการฝึกงานโดยสถานประกอบการ (70 %) ซ่ึงควรเป็นผู้ดูแลการฝึกงาน (Supervisor) หรือ
ผู้จัดการฝ่ายท่ีใกล้ชิดกับการฝึกงานของนักศึกษา เนื่องจากข้อมูลท่ีจะได้รับนี้เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างมากต่อการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ดังนั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้
ประเมินกรุณาประเมินอย่างตรงไปตรงมา ให้ดําเนินการอย่างเป็นความลับท่ีสุด และโปรดทําความเข้าใจกับวิธีการประเมิน
ดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไป  
          ท้ังนี้ ในโอกาสน้ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบการ
ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาคร้ังนี้ และหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในโอกาสต่อไป  

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา (Student Name)……………………………………..…………………..….……… ชั้นปี (Year) ….……..………....
รหัสประจําตัวนักศึกษา (ID No.)………………..……...………......................................................................................................  
คณะ (Faculty)…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
หลักสูตรสาขาวิชา(Program)……………………………………………...............................................................…………………………. 
ชื่อสถานท่ีประกอบการ (Employer Name)...................................................................................….................................. 
ท่ีต้ัง (Address)...................................................................................................................................................................… 
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน (Evaluator Name).....................................................................................................................….. 
ตําแหน่ง (Position)……………………………………………..…….………แผนก (Department) …………………………………..………….. 

1. แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 20 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล (Complete all 20 items.)
2. โปรดเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของแต่ละหัวข้อการประเมิน ( Mark in the blank of each item.) 
 
    5 = มากท่ีสุด (Excellent) 4 = มาก (Very Good) 3 = ปานกลาง (Good) 2 = น้อย (Fair) 1 = น้อยท่ีสุด (Poor)
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หัวข้อประเมิน/Items 
คะแนน/Score

5 4 3 2 1
ผลสําเร็จของงาน / Work Achievement

1. ปริมาณงาน (Job Quantity)  
ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสําเร็จตามหน้าท่ีหรือตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได้)  

    

2. คุณภาพงาน (Job Quality)  
ทํางานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความปราณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ ไม่เกิดปัญหา

ติดตามมา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาท่ีกําหนด  

    

ความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic Knowledge) 

นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอท่ีจะทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย  
    

4. ความรู้ความชํานาญด้านปฏิบัติการ (Working Skill) 
สามารถปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ  

    

5. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Learning Skill and Acdemic 
adaptability)  

ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้งาน  

    

6. การจัดการและวางแผน (Management and Planning) 
ความสามารถในการจัดการและการวางแผน  

    

7. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making Skill) 
ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 

   ก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  

    

8. ทักษะการส่ือสาร (Communication and Presentation Skills) 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียนและการนําเสนอ สามารถสื่อให้เข้าใจ

ได้ง่าย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีลําดับข้ันตอนท่ีดี ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการทํางาน 
สามารถสอบถาม รู้จักชี้แจงผลการปฏิบัติงานได ้

    

9. ความสามารถทางด้านภาษาและความสามารถในการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน (Language 
and IT Literacy Skills)  

การใช้ภาษาอังกฤษ การทํางานกบัชาวต่างชาติ การใช้อีเมลในการส่ือสาร การหาข้อมูลบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

    

10. ความเหมาะสมต่อลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย (Job Suitability) 
สามารถปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
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หัวข้อประเมิน/Items 
คะแนน/Score

5 4 3 2 1
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี / Responsibility

11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ (Responsibility and Reliable) 
ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงโดยคํานึงถึงเป้าหมายและความสําเร็จของงานเป็นหลัก ยอมรับผล 
   ท่ีเกิดจากการทํางานอย่างมีเหตุผล สามารถทํางาได้โดยไม่ต้องควบคุมน (กรณีงานประจํา) 

    

12. ความริเริ่มในงานได้ด้วยตนเองและมีความกระตือรือร้น (Initiative and Active) 
เม่ือได้รับคําชี้แนะสามารถเริ่มทํางานได้เองโดยไม่ต้องรอคําสั่ง อาสาช่วยงาน มีความ
กระตือรือร้นในการทํางาน 

    

13. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Sedulous) 
ความสนใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม  

   ความต้ังใจท่ีจะทํางานได้สําเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา  

    

14. การตอบสนองต่อการสั่งการ (Responsiveness) 
ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เม่ือได้รับคําติเตือนและวิจารณ์ 

และมีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง สามารถปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนําได้  

    

15. การตระหนักถึงความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม (safety awareness and 
Environ Protection) 

มีความรอบคอบและระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

    

ลักษณะส่วนบคุคล/Personality
16. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 

มีบุคลิกภาพท่ีดีและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน  
   การแต่งกาย กิริยาวาจา และอื่น ๆ  

    

17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร (Disciplinary) 
มีความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ สามารถ  

   ปฏิบัติตามระเบียบ บริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน)  

    

18. การทํางานเป็นทีมและมนุษยสัมพันธ์ (Team Working & Human Relationship)
สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน สามารถทํางานเป็นทีมและสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นท่ีรักใคร่ 

   ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ท่ีช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน  

    

19. ลักษณะทางควบคุมอารมณ์ (Emotion) 
   สามารถจัดการกับอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  

    

20. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัวและเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืน  

    

รวมคะแนน ( Total)     
รวมคะแนนท้ังสิ้น (Grand Total)  
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (Other comments) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
The result of evaluation  
 80 - 100 คะแนน (scores)  =  ดีมาก (Excellent) 
 75 - 79 คะแนน (scores)  =  ดี (Good) 
 70 - 75 คะแนน (scores)  =  พอใช้ (Fair) 
 ตํ่ากว่า 70 คะแนน (Less than 70 scores)  =  ไม่ผ่านการฝึกงาน (Failed) 
 

                  
  (ลงช่ือ) .................................................. ผู้ประเมินผล (Evaluator’s) 

(..................................................) 
                      ..................................................................ตําแหน่ง (Position) 
                      ..........…….........................…........…………. วัน/เดือน/ปี (D/M/Y) 

 
 

ประทับตรา 

(ถ้ามี) 



  ETI-006 
 

การฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา 
(อาจารย์นิเทศก์) 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

คําชี้แจง 
 

 
 
 

 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน(Introductions) 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อประเมิน/Items 
คะแนน/Score

5 4 3 2 1
1. ความประพฤติ ความมีระเบียบและปฏิบัติตัวตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีสถาน

ประกอบการกําหนดไว้อย่างดี 
    

2. สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ไม่สร้างปัญหาให้กับสถานประกอบการ     
3. ความกระตือรือร้น ไม่เฉื่อยชา     
4. มีความตรงต่อเวลา ไม่ขาดงานบ่อยเกินไป     
5. บันทึกการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกงานสมํ่าเสมอ     
6. ปฏิบัติงานเปน็ท่ีพอใจของหัวหน้างานหรือผู้ท่ีมอบหมายงาน     

 

          การประเมินผลการฝึกงานโดยอาจารย์นิเทศ (10 %) ซ่ึงควรเป็นผู้ดูแลการฝึกงานของนักศึกษา ท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีแทน เนื่องจากข้อมูลท่ี
จะได้รับนี้เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ดังนั้น คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ประเมินกรุณาประเมินอย่างตรงไปตรงมา และโปรดทําความ
เข้าใจกับวิธีการประเมินดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไป

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา (Student Name)……………………………………..…………………..….……… ชั้นปี (Year) ….……..………....
รหัสประจําตัวนักศึกษา (ID No.)………………..……...………..................................................................................................... 
คณะ (Faculty)…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
สาขาวิชา (Program)…………………………………………….................................................................................................... 
ชื่อสถานท่ีประกอบการ (Employer Name)...................................................................................…..................................

1. แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 10 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล (Complete all 20 items.)
2.โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของแต่ละหัวข้อการประเมิน (Mark  in the blank of each item) 
   5 = มากที่สุด (Excellent) 4 = มาก (Very Good) 3 = ปานกลาง (Good) 2 = น้อย (Fair) 1 = น้อยท่ีสุด (Poor) 
   นักศึกษาท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 70 % ข้ึนไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกงาน 
   (Students who get over than 70% shall pass the practical training.) 



  ETI-006 
 

การฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หัวข้อประเมิน/Items 
คะแนน/Score

5 4 3 2 1
7. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยภายในเวลากําหนด     
8. มีทักษะปฏิบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย     
9. มีการค้นคว้า ซักถาม ขวนขวาย ในงานท่ีได้รับมอบหมาย     
10. มีการสรุปหรือนําเสนอผลการปฏิบัติงานหรือโครงงานต่อผู้เกี่ยวข้อง     

รวมคะแนน ( Total)     
รวมคะแนนท้ังสิ้น (Grand Total)  

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (Other comments) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
                  

  (ลงช่ือ) .................................................. อาจารย์นิเทศก์ 
(..................................................) 

                           วันที่..........เดือน.........…………….พ.ศ.............. 



ตารางบนัทกึข้อมูลการปฏบิัติงาน 
สัปดาหท์ี่...................... 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
  ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 
(ลงช่ือ)………………………..……………………………ผู้บันทึก  
      (...............................................................) 

ความเหน็และข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(ลงช่ือ)………………………..……………………………ผู้ควบคุมการฝึกงาน 
        (...............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................... 



ตัวอย่างการเขียนรายงานการฝึกงาน 
 

- ปกนอก 
- ปกใน 
-  คํานํา 
- สารบัญ 
1. ข้อมูลทั่วไปสถานประกอบการ      
 1.1 สถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
 1.2 ประวัติความเป็นมา   
 1.3 นโยบายหรือเป้าหมายของสถานประกอบการ 

1.4 ลักษณะวิธีการของการดําเนินงานสถานประกอบการ  
1.5 โครงสร้างการบริหารงาน 
1.6 แผนที่สถานประกอบการ  

2. ผลของการปฏิบัติการฝึกงานในสถานประกอบการ    
 2.1 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 ผลจากการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 2.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการฝึกงาน 
ภาคผนวก 
 ก. ภาพถ่ายกิจกรรม 
 ข. บันทึกการฝกึงานประจาํสัปดาห์ 


